Fotografia de alta qualidade faz parte da

cena cearense

De Chico Albuquerque e José Albano, passando por Gentil Barreira, Tiago Santana e
chegando à nova geração, Fortaleza se fixa como centro de excelência fotográfica

Por Érico Elias, enviado especial a Fortaleza
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como Gentil Barreira, Celso Oliveira
e Tiago Santana. Atualmente,
existem na capital cearense duas
editoras especializadas em livros
de fotografia, diversos estúdios de
publicidade e um forte movimento
de produção e discussão em torno
do Instituto da Fotografia (iFoto).
Fundado em 2004, o iFoto
realizou no ano seguinte a primeira
edição do festival deVERcidades,
que ocorreu por três anos
consecutivos, entre 2005 e 2007.
Está prevista para acontecer em
breve a quarta edição, que promete

mais uma vez animar os debates
sobre a fotografia e promover
trocas entre fotógrafos locais e de
outras partes do Brasil.

DOIS MESTRES
A excelência da fotografia
cearense atual é devida, em boa
parte, à atividade de dois mestres
que se formaram fora e que
retornaram à capital cearense com
enorme experiência na bagagem.
Chico Albuquerque, filho de
fotógrafos, nascido em 1917, foi
para São Paulo em 1945. Na capital
GENTIL BARREIRA

e a fotografia brasileira passa
por um excelente momento,
o mesmo pode ser dito da
cearense, que vem contribuindo e
dialogando de maneira admirável
com a produção nacional nas
últimas três décadas. Em Fortaleza
formou-se um circuito de produção,
discussão, exposição e publicação
de fotografias de alta qualidade.
O movimento começou na
década de 1970, capitaneado pelos
fotógrafos Chico Albuquerque e
José Albano. Depois, ganhou força
com a chegada de novos nomes,

O mestre Chico Albuquerque em seu estúdio em Fortaleza (CE), retratado por Gentil Barreira: ele morreu em dezembro de 2000
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paulista, criou um estúdio de
fotografia publicitária que em pouco
tempo se tornou um dos mais
requisitados do Brasil – para se ter
uma ideia, foi ele quem produziu a
primeira peça publicitária ilustrada
por fotografia no País, em 1948. Até
então, as fotos de publicidade eram
transferidas para o desenho antes
de ser publicadas. Chico também
foi membro do Foto Cine Clube
Bandeirantes, célebre pelo papel
decisivo que teve na formação da
fotografia moderna brasileira.
Ao voltar para Fortaleza, em
1975, Chico já era um fotógrafo
formado e maduro, conhecido no
mercado publicitário nacional e

O mestre cearense José Albano
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Imagens em p&b de
Chico Albuquerque:
em 1948, ele foi o
primeiro profissional
brasileiro a fazer uma
campanha publicitária
com fotografias

paramentado com conhecimento e
equipamento de ponta. A influência
que teve entre os profissionais da
fotografia no Ceará foi grande e até
hoje, passados nove anos da sua
morte, é tratado de forma carinhosa
e reverencial por “seu Chico”.

AMBIENTE DE TROCAS
O outro mestre que contribuiu
para a formação da fotografia
cearense foi José Albano. Seus pais
eram fotógrafos amadores e foi seu
irmão mais velho quem o incentivou
a fotografar. Professor de inglês
formado em Letras, ele viajou pela
primeira vez aos Estados Unidos em
1966. E aproveitou a ocasião para
realizar suas primeiras fotos.
Em 1970, com 26 anos, José
Albano conseguiu bolsa do governo
norte-americano para fazer mestrado
em fotografia por dois anos na
Syracuse University, no Estado de
Nova York. Na época, os cursos de
fotografia no Brasil eram incipientes
e não havia no País nenhuma

universidade que se dedicasse ao
tema. Nos Estados Unidos, José
Albano teve oportunidade de
aprender em profundidade a
técnica fotográfica. Fez fotos em
estúdio e externas, praticou
fotojornalismo e publicidade,
realizou retrato e still.
Depois de terminar os estudos,
José Albano ainda viajou por um
ano pela Europa. Ao retornar ao
Brasil, decidiu que iria para a terra
natal em vez de tentar se tornar um
fotógrafo renomado no Rio ou em
São Paulo. Em 1975, foi contratado
pela Agência Escala para realizar
fotografias de publicidade.
“Fortaleza está isolada das
outras capitais do Nordeste. Por
isso, tivemos que desenvolver uma
fotografia própria. Quando voltei, a
produção em publicidade era de
baixa qualidade. Apliquei todo
conhecimento que havia
acumulado para aprimorar a
fotografia feita no Ceará. Na
mesma época, também o Chico

GENTIL BARREIRA

Albuquerque estava voltando. Nós
sempre buscamos compartilhar
informações com outros fotógrafos
locais”, recorda José Albano.
Graças à generosidade de Chico
Albuquerque e José Albano (e ainda
ao clima amistoso existente na
capital cearense), criou-se um
circuito de produção e discussão
em torno da fotografia. Antes de
serem concorrentes, os profissionais
que atuavam em Fortaleza eram,
acima de tudo, amigos.
Nesse ambiente de troca, outros
fotógrafos passaram a se destacar. É
o caso de Silas de Paula, que foi
convidado por José Albano para
trabalhar com ele na Agência Escala,
e de Gentil Barreira, que voltou de
São Paulo em 1975, onde fazia
faculdade de Arquitetura, e assinou
sua primeira peça publicitária em
1978. Silas é hoje professor do
programa de pós-graduação em
Comunicação da Universidade
do Ceará e foi o ganhador da

SÉRGIO BRANCO

Imagem instigante de Gentil Barreira, cearense de renome nacional em fotografia publicitária e quem mantém estúdio em Fortaleza

Silas de Paula, pupilo de José Albano que hoje ajuda a formar a nova geração cearense
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Uma das fotos de um ensaio em p&b de Silas de Paula sobre a tradicional procissão do Círio de Nazaré, em Belém (PA)

Categoria Ensaio do Concurso
Leica-Fotografe de 2008.
A casa-estúdio que José
Albano construiu na periferia de
Fortaleza, o estúdio de Gentil
Barreira, que chegou a contar com
uma galeria para exposições, entre
outros espaços de convivência,
proporcionaram as integrações.
Formou-se um grupo que se reunia
para trocar informações e mostrar
trabalhos em andamento.
Na década de 1980, ocorreram
as Semanas Nacionais da
Fotografia, promovidas pela
Funarte em diversas cidades
brasileiras. José Albano esteve
presente na maioria desses
encontros. Para a segunda Semana
da Fotografia, que ocorreu em
Brasília (DF), ele indicou Gentil
Barreira para apresentar a
produção cearense. “Recolhi
material de diversos fotógrafos
cearenses e preparei uma
apresentação visual do que vinha
sendo produzido no Estado. O
pessoal que estava na plateia se
encantou com o que viu, tanto pela
qualidade do trabalho quanto pela
beleza das paisagens cearenses.
Ali mesmo foi decidido que o
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evento seria realizado em Fortaleza
no ano seguinte”, conta Gentil.
A terceira Semana Nacional da
Fotografia, em 1984, proporcionou
não apenas a mobilização dos
fotógrafos locais para o evento –
que contou com palestras, oficinas
e exposições – como também
o intercâmbio com profissionais
de outras partes do Brasil.
Passaram por Fortaleza figuras
como Antonio Augusto Fontes,
João Roberto Ripper, Walter Firmo,
Luís Humberto e Arlindo Machado.

O INCENTIVO QUE FALTAVA
A realização da Semana da
Fotografia na capital cearense foi
um fator decisivo para que Tiago
Santana se decidisse pela carreira
de fotógrafo. Ele tinha 18 anos na
ocasião e havia se mudado do
sertão do Cariri, onde nasceu, para
Fortaleza, onde fazia faculdade de
Engenharia Mecânica.
“Já fotografava, por influência de
meu pai, que era um fotógrafo
amador, e também por conta do
fato de que meu tio era casado
com a irmã mais velha de José
Albano. Quando participei dos
eventos, descobri que havia um

movimento nacional, com muitas
pessoas e que a fotografia era
muito mais do que eu enxergava
até então. Assim, fui abandonando
a engenharia e me tornando cada
vez mais fotógrafo”, relata Tiago.
No início da década de 1990,
ao lado de Celso Oliveira, que se
mudara do Rio para Fortaleza, onde
trabalhava como fotojornalista do
jornal O Povo, Tiago Santana criou
o grupo Dependentes da Luz. A
ideia era promover uma produção
coletiva. O grupo não existiu por
muito tempo, mas foi a matriz para
posterior criação da Tempo
d’Imagem, em 1994.
A editora nasceu para
aproveitar a oportunidade aberta
pela criação das leis de incentivo
fiscal para viabilizar a publicação
de livros de fotografia. O projeto
visionário se tornou realidade
ainda no decorrer daquela década,
quando a editora se firmou no
cenário nacional com o lançamento
de diversos títulos de qualidade,
muitos deles com participação
coletiva, caso do livro Brasil Bom de
Bola, de 1998. “A gente não tem
dinheiro, mas tem ideias e projetos,
para os quais buscamos parcerias

PAULA
DE

SILAS
FOTOS: CELSO OLIVEIRA/LOCAL FOTO

Acima uma das fotos da série Sinuca, que trabalha com a sobreposição de imagens, de autoria de Silas de Paula, ganhador da Categoria
Ensaio do Concurso Leica-Fotografe em 2008; abaixo, imagens do trabalho de Celso Oliveira, um dos expoentes da fotografia cearense
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Acima e abaixo, cenas do litoral cearense em fotos de Tibico Brasil que, ao lado de Tiago
Santana e Celso Oliveira, criou a Editora Tempo d’Imagem e o banco de imagens Local Foto

e patrocínios”, explica Tiago. “O
livro é para mim o produto mais
importante do universo fotográfico,
pois permite que a fotografia viaje.
Até o surgimento das leis de
incentivo, poucos livros de
fotografia eram publicados no
Brasil. Avançamos bastante, mas
estamos só começando. Há muito
por ser feito, visto que diversos
fotógrafos importantes ainda não
têm livro publicado.”
Atualmente com escritório em
São Paulo (SP), a Tempo d’Imagem
também foi responsável pela criação
do banco de imagens Local Foto,
em 2002. Lá estão armazenadas as
fotos dos fundadores da editora,
Celso, Tiago e Tibico, e também
de outros 49 fotógrafos, entre
colaboradores diretos e indiretos. A
Local Foto ainda presta serviços de
tratamento de imagens, produção
de exposições e funciona como
agência, escalando fotógrafos para a
realização de trabalhos específicos.
Já Gentil Barreira, ao lado da
mulher, Patrícia Veloso, aos poucos
ampliou o espaço de atuação do
estúdio em Fortaleza. O casal
também está à frente de uma
editora, a Terra da Luz Editorial,
criada em 1989, e de um banco de
imagens, o Imagem Brasil, que foi
fundado em 1996 e conta hoje com
a participação de 58 fotógrafos.
Além disso, Gentil foi o primeiro
fotógrafo da capital cearense a
investir em equipamento para
impressão fine art a jato de tinta,
isso em 1996. Ele utiliza a
impressora de grande formato
sobretudo para suprir a demanda
interna, mas também oferece o
serviço para fotógrafos que
desejam montar exposições.

INSTITUTO DE FOTOGRAFIA
Como resultado do
amadurecimento de um movimento
fotográfico que vinha crescendo
desde meados da década de 1970,
foi criado em abril de 2004 o
Instituto da Fotografia, conhecido
como iFoto, tendo Silas de Paula
como um dos fundadores. A
entidade nasceu para suprir a
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FOTOS: TIAGO SANTANA/LOCAL FOTO

Acima e abaixo, as imagens densas e documentais do talentoso cearense Tiago Santana, estudante de Engenharia Mecânica que
descobriu um novo caminho profissional ao participar da quarta Semana Nacional de Fotografia, realizada em Fortaleza em 1984
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Imagem de um ensaio do jovem Gustavo Pellizzon, que descobriu a fotografia em Fortaleza e hoje é um dos nomes fortes da nova geração

necessidade de institucionalização
do grupo, que permitiria dar
importantes passos adiante. A
inspiração veio da Associação
FotoAtiva, de Belém (PA), que está
comemorando 25 anos em 2009.
Logo no primeiro ano, o iFoto
realizou o Painel da Fotografia
Cearense Contemporânea, que fez o
o levantamento do trabalho de 70
fotógrafos e a reunião das imagens
em um CD. A iniciativa culminou com
10 Encontro Aberto de Fotografia.
Em 2005, o iFoto criou o festival
deVERcidades, que se baseia na
ocupação das ruínas de um grande
supermercado abandonado no
bairro de Iracema, próximo ao
centro de Fortaleza. O festival se
propõe a tornar visível um espaço
ignorado pelos moradores da
cidade. São realizadas exposições
e projeções durante uma semana.
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O deVERcidades foi realizado
por três anos consecutivos e a
edição de 2007 superou as
expectativas de custo, o que
acabou comprometendo a
realização do festival em 2008.

NOVA GERAÇÃO
Mas o evento abriu espaço para
uma nova geração de talentos
surgida nos últimos anos, da qual
fazem parte Gustavo Pelizzon, Lia
de Paula, Bia Fiuza e Fernanda
Oliveira. Pelizzon, que há pouco
tempo se mudou para o Rio, onde
passou a trabalhar para o jornal
O Globo, foi vencedor da categoria
Cor na edição 2008 do Concurso
Leica-Fotografe. Fernanda Oliveira
acaba de publicar um livro sobre o
morro Santa Terezinha, resultado de
cinco anos de documentação.
Do ponto de vista da reflexão

sobre a fotografia, é de se destacar
o trabalho que Silas de Paula vem
desenvolvendo na Universidade
Federal do Ceará, onde mantém um
grupo de estudos frequentado por
jovens curiosos e inquietos. Silas,
que se doutorou na Inglaterra, é um
apaixonado provocador de debates
e sempre busca dotar as imagens
de uma densidade teórica.
Com a diretoria do iFoto
renovada, com jovens fotógrafos na
liderança, a quarta edição do
deVERcidades deverá ocorrer
entre o final de 2009 e o início de
2010 – confira as novidades no link
institutodafotografia.blogspot.com.
Será uma nova ocasião para o
intercâmbio de ideias e trabalhos,
em um canto do Brasil onde a
fotografia está fervilhando e criando
talentos para manter uma longa
tradição de alta qualidade.
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