Vida de Fotógrafo

A São Paulo monocromática de

Dorival Moreira

Parece Hasselblad, mas não é: confira ensaio fine art sobre
a capital paulista feito com uma câmera digital compacta
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POR ÉRICO ELIAS

O

fotógrafo Dorival Moreira estava mostrando
as imagens do ensaio
que você vê nesta matéria a Egberto Nogueira, também fotógrafo e dono da Galeria Ímã, em
São Paulo (SP). Num dado momento, adentrou na sala o mestre Walter Firmo. Surpreso com

a alta qualidade das fotos e julgando-as pelo formato quadrado, exclamou: “Poxa vida, Hassel é outra coisa!”.
Conhecendo os bastidores da
realização do trabalho, Egberto
apressou-se em responder: “Que
nada, ele fez todas essas fotos com
uma Canon G10”.

Dorival Moreira gosta de recordar do episódio para ilustrar
a surpresa que até hoje muita gente tem ao descobrir como foram
captadas as imagens do ensaio.
Na época do filme, um equipamento Hasselblad era o sonho de
consumo da maioria dos fotógrafos, já que a qualidade ótica das

Imagens do ensaio
sobre São Paulo:
Dorival Moreira
atinge uma síntese
entre as formas
geométricas da
arquitetura e o
ser humano na
paisagem urbana
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Acima, uso
magistral do
claro-escuro em
imagem da Rua
do Comércio, no
centro da cidade

objetivas aliada ao filme de médio
formato garantiam fotos com uma
nitidez visivelmente maior do que
a atingida por equipamentos de
pequeno formato.
Atualmente, ainda há muito
preconceito em relação às câmeras
compactas. São trabalhos como
o de Dorival que ajudam a desbancar essas desconfianças ao provar que essas câmeras são capazes
de gerar impressões impecáveis,
a despeito do pequeno sensor.
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Primeira Xereta

Dorival Moreira começou tarde na fotografia. Ao trabalhar em
jornais e agências de publicidade
como editor de arte, ele entrou
em contato com trabalhos de fotógrafos, fator que alimentou sua
vontade de aprender.
Aos 28 anos, em 1977, ele
comprou a primeira câmera, uma
Kodak Instamatic 101, a famosa
Xereta. A empolgação foi tamanha que, passados dois meses, ele

já estava investindo em um novo
equipamento, desta vez uma Praktica MTL3, que lhe dava acesso
a controles manuais de abertura
e velocidade. “Quando vi o resultado das primeiras fotos que
fiz com a Praktica, voltei imediatamente à loja onde a tinha comprado para dizer que a câmera estava com defeito, porque não salvava uma foto boa”, confessa.
Foi aí que ele teve a primeira
aula de fotografia, pois o aten-

dente explicou onde tinha errado,
foto por foto. “Só então fui descobrir que fotografia não se resumia a apertar o botão. Era preciso
também conhecer a técnica por
trás dela”, conta Dorival.
A prática e o estudo como
autodidata foram complementados por um curso realizado na Escola Panamericana de Artes, no
início da década de 1980. Logo,
Dorival passou a frenquentar o
meio fotoclubista. Ele esteve entre

os fundadores do fotoclube Photographus, em 1993, e, posteriormente, em parceria com Ourivaldo Barbosa, criou o Grupo Luminous, até hoje um dos mais
atuantes da capital paulista.
Aos poucos, Dorival foi conseguindo ganhar dinheiro com a
fotografia. A primeira atividade
profissional foi desenvolvida por
conta própria ao ampliar cópias
fotográficas fine art para vender
na feira de antiguidades que fun-

cionava no Shopping Iguatemi.
“Cheguei a vender cerca de
200 imagens em um período de
seis meses. Mesmo depois de extinta a feira, continuei vendendo.
A experiência me deixou animado
e disposto a mergulhar de vez na
carreira de fotógrafo”, lembra.
O passo definitivo veio em
1996, quando ele passou a participar das leituras de portfólio
promovidas pela curadora Rosely
Nakagawa na extinta Casa da Fo-

Na imagem
acima, foto da
famosa Ladeira
da Memória,
no centro da
cidade de
São Paulo
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Aos 50 anos, Dorival
Moreira deixou São
Paulo, cansado da
cidade, mas ainda
mantém uma relação
afetiva com ela
tografia Fuji. A participação frequente nos encontros resultou no
convite para trabalhar ao lado da
curadora como assistente, para
auxiliar nos encontros e também
nas montagens de exposição.
“Foi um grande aprendizado.
O contato com o trabalho de
outros fotógrafos permitiu que
avaliasse melhor meu próprio
trabalho. Decidi então passar a
viver definitivamente da fotografia”, recorda.

Profissão fotógrafo

Com o domínio da técnica e
os contatos que havia estabelecido no meio fotográfico, Dorival Moreira não tardou a se estabelecer profissionalmente. Seu
estúdio na capital paulista andava
bem, mas alguns anos depois,
em 2000, o inquieto fotógrafo
decidiu mudar mais uma vez,
agora de cidade.
“Mudei para São Paulo com
minha família quando ainda era
moleque, com 11 anos de idade.
Desde aquela época, por conta de
umas experiências negativas com
a cidade, tinha prometido a mim
mesmo que quando fizesse 50 anos
ia me mudar e buscar um lugar
mais tranquilo para viver”, explica.
Para cumprir a promessa, ele
vendeu tudo o que tinha e partiu
para novas aventuras munido apenas de uma Nikon FM2 e uma objetiva 20-35 mm.
Dorival foi experimentar coGrafites nos muros da
cidade mostram um
detalhe da capital
paulista pelo olhar do
fotógrafo, que explora
com maestria o uso das
luzes e sombras próprias
à linguagem do p&b
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mo era viver em uma praia de pescadores no sul da Bahia. A excitação dos primeiros dias não demorou a se transformar em tédio,
por causa do pouco movimento
local. Passados três meses, uma
paixão arrebatadora mudou seus
rumos, levando-o para Brasília,
onde passou a morar com a sua
atual mulher, Maria das Graças.
De início, ele tentou se estabelecer como fotógrafo na capital federal. Porém, logo percebeu
que não havia um mercado que
pudesse garantir rendimentos
mensais e o pagamento das despesas com manutenção do estúdio. Ele decidiu, então, abrir uma
loja de roupas femininas em parceria com a mulher, atividade à
qual se dedica ainda hoje. Com
isso, a venda de fotografias fine
art passou a ser um complemento de renda, dando maior liberdade de criação ao fotógrafo.
“Hoje vendo mais pelo Facebook
do que por galerias”, informa.

Ensaio sobre Sampa

Foi nesse contexto que nasceu
o ensaio p&b sobre a capital paulista. Nas constantes viagens à cidade para comprar mercadorias
para a loja, rever amigos e visitar
galerias, Dorival aproveita para
fazer novas imagens. O trabalho,
por enquanto sem nome, continua
em aberto. Só deve ser finalizado
quando resultar na publicação de
um livro.
O ensaio começou a ser feito
com filme. A partir de 2005, ele
passou a captar em suporte digital.
Recentemente, ao adquirir uma
compacta Canon G10 (com sensor
de 14,7 MP) e constatar a qualidade das imagens, Dorival passou
a desenvolver o ensaio apenas
com essa câmera.

As vitrines mostram
um lado consumista da
cidade e de certa forma
têm relação com outra
atividade do fotógrafo,
que, ao lado da mulher, é
hoje dono de uma loja de
roupas em Brasília (DF)
Novembro 2010 • 43

Vida de Fotógrafo

Outros exemplos
da perfeita
harmonia entre as
formas urbanas e
os habitantes da
cidade: uma das
maiores vantagens
das câmeras
compactas é a
discrição, que
Dorival sabe bem
como explorar

Para ajudar no enquadramento, ele colou uma máscara quadrada no monitor da câmera, o
que permite visualizar já o formato
final da imagem. “Acostumei meu
olhar de tal maneira ao formato
quadrado que passei a estranhar
as imagens retangulares. Mesmo
as fotos que ficam melhor resolvidas no formato retangular me
incomodam”, diz Dorival.
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Conversão para p&b

Apesar da possibilidade de já
capturar em p&b com a G10, ele
prefere fotografar colorido para
fazer a conversão posteriormente
no computador, o que garante
controle apurado do processo. O
“pulo do gato” para atingir alta
qualidade na conversão foi a descoberta do software Silver Efex
Pro, por indicação de um amigo.

Segundo Dorival, as fotografias fine art hoje geradas com câmera digital compacta e impressas
em impressora à jato de tinta não
deixam nada a dever em qualidade
às cópias que ele fazia em papel
fotossenssível fibra na época do
filme. O fotógrafo não tem nenhuma saudade do laboratório,
até porque o revelador causava
nele uma irritante alergia.

12,1 MP que permite troca de objetivas. Além da lente que vem no
kit, uma 14-55 mm, comprou as
objetivas 22 mm e 55-200 mm.
“Pensava em investir em uma
Nikon D3S, mas mudei de ideia
ao lembrar que minha Nikon D2X
estava parada em casa, quase sem
uso. Foi a melhor coisa que eu fiz.
Estou adorando a câmera nova e
seu desempenho”, confessa ele.

Maria das Graças Rua

Dorival garante que já imprimiu imagens geradas pela G10 em
formatos de até 1,2 metro, sem
perda de qualidade aparente. Para
impressões maiores do que 50 cm,
ele interpola o arquivo final usando o software Genuine Fractals.
O entusiasmo com o equipamento digital levou o fotógrafo a
investir recentemente em uma Panasonic Lumix GF1, compacta de

Acima, montagem a
partir de foto do
edifício do Banco do
Brasil, na Praça
Antônio Prado:
influência de
Geraldo de Barros;
ao lado, o fotógrafo
Dorival Moreira
posa para retrato
com a tampa de sua
compacta Lumix GF1
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