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Livro reúne 60 anos de história da

fotografia em revista
Fotos históricas e marcantes de publicações como Veja, Claudia, Exame, VIP,
Quatro Rodas, Placar, Realidade, entre outras, formam um acervo invejável
Por Juan Esteves

Q

uase 60 anos de imagens
publicadas em revistas como
Veja, Quatro Rodas, Exame,
Playboy, Realidade, Claudia, Nova,
Elle, Placar, VIP, entre outras, foram
editadas e selecionadas para a
exposição e o livro Fotografia em
Revista. Esse imenso trabalho
foi coordenado pelo curador e
professor Rubens Fernandes Junior,
diretor da Faculdade de
Comunicação da Fundação
Armando Álvares Penteado com a
ajuda de Thomaz Souto Corrêa,
vice-presidente do Conselho
Editorial da Abril, e Carlos Grassetti,
diretor de arte corporativo do Grupo

Abril. Apesar do exagero na
apresentação de Roberto Civita,
presidente do Conselho de
Administração da Abril (“a mais
fascinante seleção de imagens
publicadas na imprensa brasileira
nos últimos 60 anos”), o livro
traz fotos para todo gosto. Das
fantásticas reportagens da
excelente e saudosa Realidade
às elaboradas ilustrações para a
culinária da revista Claudia. Das
históricas imagens da outrora
brilhante revista Veja aos
efêmeros corpos nus que um dia
frequentaram as páginas de
Playboy. Dos espetaculares lances

esportivos de Placar às imagens
pasteurizadas de Nova e VIP.
O livro, por característica
inerente, é quase saudosista.
Podem ser vistos personagens que
sumiram retratados por fotógrafos
que também desapareceram.
Nas paisagens mostradas, as
mudanças da atualidade acentuam
a melancólica ideia de que o País
já foi melhor. Contudo, boa parte
da história contemporânea
brasileira, acertos e mazelas, estão
ali presentes, fotografados ora com
muita maestria, ora de maneira
medíocre, não importa o gênero.
Imagens que ficaram para sempre

Páginas de Bia Parreiras: retratos de Gilberto Gil para VIP de abril de 1999 e o de Pedro Collor, capa histórica de Veja em maio de 1992
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Retrato de escritora Hilda Hilst
feito por Maurício Nahas para
edição de Elle, em julho de 1994

Imagem feita por Alexandre Sassaki para reportagem de Veja sobre índios, em junho de 1989

e outras que precisam de legenda
para se saber do que se trata.
Personagens permanentes e outros
esquecidos, que existem somente
na memória da publicação.
Agrupando imagens por autor, a
edição parte da mais antiga para a
mais recente em sua apresentação.
Para os editores, isso ajuda a notar
o percurso de cada fotógrafo, bem
como de sua linguagem.
Entretanto, nem sempre
essa trajetória pode ser considerada
uma evolução, bem como as
reproduções em pequeno formato
das páginas das revistas também
revelam que o design gráfico registra
o mesmo sintoma, a começar pelo
próprio livro, que usa um diafragma
de objetiva como um rançoso logo
em relevo em uma capa preta.
Em dados momentos, é
perceptível que o espaço da imagem
foi muito maior e a diagramação
mais ousada. Em outros, vê-se que,

Mundos diferentes: J.R. Duran para matéria de glamour em Elle, em 2004, e Flávio Cannalonga sobre Serra Pelada, para Veja, em 1988
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Acima, cena registrada por Pedro Martinelli para reportagem de Veja na Amazônia em setembro de 1995; abaixo, duas imagens antigas,
do fotógrafo José Antonio: Raul Seixas para a revista Pop, em julho de 1974, e Jô Soares para a capa de Claudia, em dezembro de 1969
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com o passar dos anos, certos
fotógrafos estacionaram no seu
maneirismo enquanto outros
permaneceram com viço inabalado.
É interessante notar que, assim
como muitos políticos sumiram da
cena, certos fotógrafos também.
Simplesmente mudaram de ofício
ou abandonaram a carreira.
Caso de Antonio Ribeiro, um
dos melhores fotógrafos que Veja
teve – hoje, só escreve para
revistas de Paris, onde vive. Alguns
pararam de fotografar em troca de
uma função burocrática. Outros,
como Otto Stupakoff, David Drew
Zingg, George Love, J.B.Scalco ou
Flávio Cannalonga, que morreram
ao longo dessa décadas, deixaram
imagens eternas no imaginário dos
leitores de revistas. É uma pena
que a publicação falhe no registro
biográfico dos autores. Quem
quiser saber quem está fazendo o
que, ou se simplesmente está vivo,
tem que apelar para uma pesquisa
noutro lugar.

REFLEXÃO
O saudosismo presente em
imagens como o retrato do artista
plástico Wesley Duke Lee, feito por
Claudia Andujar em 1970 para a
extinta revista Setenta, leva à reflexão
de que a arte contemporânea carece
de grandes criadores como ele. Por
certo, as imagens do sindicalista
Lula, feitas por Pedro Martinelli em
1979, levam ao questionamento de
como foi possível ele ter se tornado
presidente da República. Os retratos
de José Sarney e de Zélia Cardoso
de Mello, registrados pelo grande
Orlando Brito, e o de Fernando Collor
de Mello, feito por Claudio Versiani,
mostram que a história brasileira é
mesmo uma enorme piada.
Algumas imagens revelam
também que certos gêneros
continuam imbatíveis em seus
arrojados registros. Sejam os
indígenas de Claudia Andujar, Luigi
Mamprin ou Rosa Gauditano; os
artistas de Jean Solari, Bubby
Costa ou Armando Rozário; as
peladas de Antonio Guerreiro,
Paulo Rocha ou Márcia Ramalho; a

Retrato de Alinne Moraes feito por Marcio Scavone para a capa de VIP de novembro de 2004

moda de Isabel Garcia e os retratos
de Lew Parrella e Eduardo Simões,
apenas para citar alguns, e que
outros, especialmente aqueles de
entretenimento, se tornaram tão
datados e similares que fica difícil
distinguir a autoria.
Mas nem tudo de bom que
passou pela Abril parou no tempo
ou se burocratizou. Luis Crispino,
J.R.Duran, Luiz Garrido, Ricardo
Beliel, Clicio, Rui Mendes, Egberto
Nogueira, Claudio Edinger, Cris
Bierrenbach, Izan Petterle, Luciano
Candisani, Marcio Scavone e

Cristiano Mascaro (e alguns que
não aparecem no livro) ainda
provam que para produzir uma
boa publicação é necessário um
profissional de talento. E este
não depende de modismos
e nem piora com o tempo.
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