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Intro.
Em primeiro lugar, obrigado a todos pela calorosa receção ao primeiro número.
Foram muitas as mensagens de apoio e incentivo, pelo que a fasquia para este
segundo número está bem alta. Espero estar à altura das vossas expetativas.
Começamos com uma entrevista ao Gonçalo Duarte Pacheco, um fotógrafo de
paisagem com uma visão muito especial, por certo impregnada pela sua
formação em arquitetura. Vamos descobrir o que procura na paisagem e a
forma como a regista, procurando entrar um pouco no seu processo criativo.
Criatividade é igualmente o tema da minha reflexão, em especial de como a
podemos colocar em prática, praticando. Vamos descobrir que a melhor
maneira de responder a todos os nossos bloqueios mentais é por mãos à obra,
ou seja, produzir a nossa arte, criando-a de novo, vezes sem conta.
Uma das novidades para este número é uma coluna residente do meu amigo e
fotógrafo Ricardo Salvo. É uma das minhas habituais companhias no terreno,
por isso faz todo o sentido que o seja também aqui. Estou certo que terá muito
para partilhar connosco e nada melhor do que começar com a pergunta de um
milhão de euros: será fotografia uma forma de arte?
Passando para o terreno, seguem-se dois artigos sobre fotografia de montanha,
cortesia de duas áreas maravilhosas do país vizinho: Somiedo e Picos da
Europa. Se no primeiro ainda estou a perceber como o posso tornar numa das
minhas “casas”, o segundo ajuda-me a partilhar convosco como podemos
utilizar uma teleobjetiva para abordar a montanha de várias formas,
maximizando a experiência de lá estar e a nossa criatividade. Pelo meio, ainda
há tempo para explicar como se fotografam ondas na praia do Guincho. De
areia, claro!
Finalizo com mais um livro da minha estante, na verdade dois, que complementam na perfeição o artigo do Ricardo e que nos dão a todos armas para poder
abraçar esta disciplina com confiança redobrada.
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Não sei qual a é vossa
interpretação, mas eu procuro e
encontro padrões em todo o lado.
Que abordagens fotográficas
podemos ter sobre eles?

Da 16 à 600mm: o que mudou na
minha maneira de ver e registar a
paisagem e o que se ganha através
da utilização de distâncias focais
longas.

Porquê estudar a história da
fotografia, quando a única coisa
que queremos é criar coisas novas?
Porque para sabermos que são
novas, convém saber quais foram
as velhas.

Toma nota do que me vai manter
ocupado nos próximos tempos e
das oportunidades que iremos ter
para fotografar ou aprendermos
juntos.

Arte, ciência ou apenas técnica. A
qual destes substantivos está
associada a fotografia? Uma
pergunta com mais de um século
de idade, que continua repleta de
atualidade.

Poderá Somiedo passar a ser uma
das minhas “casas”? O caminho
dessa descoberta começou há
poucos meses e para já promete. O
que podemos fotografar neste
paraíso Asturiano?
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Gonçalo
Duarte Pacheco.
Uma das coisas que mais o fascina é a dicotomia entre a paisagem intocada e a paisagem humanizada, entre o
natural e o artificial. Autor do livro Weightless, lançado em 2020, Gonçalo Duarte Pacheco, arquiteto de formação,
fala-nos dos seus projetos e da forma como gosta de olhar a paisagem e os elementos que a compõe.

Acabaste o curso de arquitetura em 2013 e,
três anos depois, resolveste fundar dois
estúdios: um de arquitetura e outro de
fotografia. Queres falar-nos um pouco sobre
essa decisão?
Quando terminei o curso, em 2013, já
trabalhava em Lisboa, desde 2011. Era um
período conturbado, ao nível do mercado de
trabalho, pois estávamos nos anos mais
predominantes da troika, em Portugal.
Promessas de estágio pagos pelo IEFP,
expetativas de trabalho infundadas no tempo e
muita ilusão, quanto ao rumo que o futuro nos
traçava. Após terminar o estágio e de labutar
alguns anos em Lisboa, decidi que era tempo
de começar a trabalhar por minha conta, de
forma a conquistar algo mais. O estúdio de

fotografia, foi, numa primeira fase, a forma de
responder a encomendas de reportagens de
fotografia de arquitetura e, mais tarde, a
necessidade de investigar fotografia de
paisagem, numa vertente que envolve a
intervenção do homem e a paisagem intocada
ou possivelmente intocada.
Olhando para trás, quando é que sentiste que
a fotografia podia servir para mostrar aos
outros como olhas para o mundo e aquilo que
tens para dizer? Houve algum evento que
tivesse servido de fagulha para elevares o nível
da tua fotografia?
A fotografia está presente desde 2001, quando
me ofereceram a primeira câmara fotográfica. A
ligação à viagem, só tem lugar, com maior

presença, a partir de 2014. Creio que é aí que
entendo as possibilidades reais da fotografia,
enquanto discurso e prática e enquanto
linguagem que informa lugares, modos de vida,
etc. É nesta altura que começo a entender, de
facto, que poderiam existir dois arquivos. O
trivial da viagem, das memórias e, de forma
mais particular, quando uma série começa a
surgir e a gerar um novo significado e
possibilidade temática. Depois há um outro
clique, ligado à pintura, onde alguns pintores
são determinantes no caminho que a fotografia
tem tomado nos últimos anos, como Georg
Guðni, que, de uma forma sublime, expressa
um novo olhar sobre a paisagem. Com ele,
aprendi a olhar para outros elementos da
paisagem, como o horizonte, a neblina, o
nevoeiro, as cores.
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“Quando viajo tiro sempre dois tipos de fotografias, as
típicas que toda a gente tira, mas que no fim pouco
me interessam; e as outras, aquelas que me
importam, e que considero como “minhas” (…)
isoladas da realidade que as rodeia, fazendo parte de
um outro discurso, as imagens formam um novo
significado. E é aqui que as podemos observar e
embarcar numa leitura.” ~ Luigi Ghirri, em The
Complete Essays 1973-1991, 1973. Itália, 2016
(p.17)
Como é que equilibras o trabalho de fotografia
encomendado com o trabalho mais pessoal?
Diria que o trabalho de encomenda de
Fotografia de Arquitetura é um trabalho mais
específico de representação. Sigo alguns
fotógrafos que expandiram o campo da
representação, envolvendo novas formas de
representar arquitetura, como Thomas Ruff ou
Hiroshi Sugimoto. Ainda assim, vemos,
atualmente e de uma forma geral, que a
encomenda de fotografia de arquitetura tem um
cliente e uma especificidade própria dentro de
cada projeto. Apesar de existirem algumas
regras de representação de Arquitetura, que
não abdico quando faço reportagem, existe
uma espécie de rotina que relaciona a
dimensão da matéria construída com a luz, o
território circundante e os detalhes
construtivos. No trabalho pessoal, diria, existe
uma dimensão mais aberta de representação,
uma vez que sou eu que estabeleço os limites.

Li numa entrevista tua que gostas de centrar o
teu trabalho no antropoceno. O que é que no
peso do ser humano sobre a paisagem te
fascina? Não gostas de fotografar a paisagem
mais selvagem ou a natureza mais intocada?
Uma das coisas que mais me fascina é a
dicotomia entre paisagem intocada e paisagem
intervencionada, entre o natural e o artificial. A
possibilidade de representar lugares intocados
tem feito parte do meu trabalho desde o início.
Será o tema do segundo livro, que espero
lançar em breve, chamado Tundra. Alguns
destes lugares inóspitos são representados por
planícies de lava (Islândia) ou montanhas de
neve inabitadas (Svalbard), ocupadas por ursos
polares.
Outro foco são as paisagens ocupadas pelo
homem. Interessa-me a fotografia, nas várias
dimensões e formas de representação. Como
sabemos, segundo alguns estudos, apenas 5%
do território mundial se mantém intocado, sem
intervenção do homem. Como tal, qualquer
território revelado como intocado define sempre
uma interrogação. Será mesmo assim? Na
dimensão do antropoceno, interessa-me o
homem como modelador e peça chave na
interpretação do território e na forma como se
fixa num determinado lugar. Enquanto fazia
investigação para o livro Weightless, uma das
formas de me focar neste tema, foi entender a
orografia e topografia dos lugares. Entender o
porquê das construções se definirem, em

Longyearbyen. Ilhas Svalbard, 2019

Pag. seguinte:
Série “Weightless”. Ilhas Faroé, 2020
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alguns casos, em cotas mais baixas. É
interessante perceber, por exemplo na Noruega,
que apenas com a construção das estradas se
atinge a cota alta das montanhas. Onde não
existem estradas, apenas esporadicamente
estes territórios são trilhados. Por outro lado, a
condição da neve faz com que grande parte dos
cumes sejam inabitados. Esta interpretação e
leitura do território faz com que seja possível
interpretar a natureza fundacional do lugar e a

fotografia pode ter um papel fundamental na
revelação destas ideias.

outro lado, é algo que desenvolveste com o
tempo?

Olhando a tua fotografia, nota-se que és um
apaixonado por grandes espaços, pela
imensidão dos lugares. Os teus céus são
também muitas vezes “brancos”, sem o
protagonismo açucarado de grande parte dos
fotógrafos de paisagem. É uma marca
distintiva que existe desde o início ou, por

É uma consequência dos lugares onde viajamos
(eu e a Catarina) e da altura em que o fazemos,
maioritariamente entre outubro e fevereiro.
Nesta altura são sempre períodos chuvosos,
com intermitência de neve e nevoeiro, que, de
uma forma natural, definem essa paisagem
mais neutra, sem cores vivas ou céus
exuberantes, sem as sombras do sul.
Preferimos viajar no inverno, sobretudo por nos
adaptarmos melhor ao frio, enquanto viajamos,
do que ao calor. Por outro lado, esta altura do
ano, entre outubro e fevereiro, é sempre o
espaço temporal que tem menos turistas, algo
que privilegiamos. As primeiras viagens que
fizemos foram o oposto a esta ideia, uma vez
que viajámos à Tunísia, Marrocos e Cabo Verde.
Em 2020 lançaste o teu livro “Weightless”,
uma obra lindíssima que tenho a honra de ter
na minha estante. Fala-nos um pouco sobre
esse projeto.
Este projeto nasceu como síntese de um
conjunto de viagens realizadas entre 2016 e
2020, em países que tinham como
denominador comum uma certa especificidade
histórica e cultural. Falamos da Noruega, Ilhas
Faroé, Islândia e Ilhas Svalbard. O livro foi
definido como um catálogo fotográfico de
tipologias de construções - casas, palheiros,
armazéns, apoios agrícolas. Estas construções
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tinham particular atenção ao lugar onde se
inseriam, quer especificamente o lugar onde
estavam implantadas, quer pela escala e
materiais utilizados, maioritariamente, paredes
de pedra ou madeira e coberturas verdes. Foi
após a primeira viagem que comecei a mapear
estes lugares, de certa forma únicos,
constituindo uma espécie de atlas imagético e a
perceber, de forma mais incidente, que a
relação entre países não era por acaso. Após
alguma pesquisa em teses de mestrado,
doutoramentos, livros, foi possível concluir o
livro.
O que é que aprendeste com este livro que vais
poder trazer para o próximo?
O livro é uma aprendizagem global, a todos os
níveis, quer do desenvolvimento da ideia, quer
da coordenação entre os vários intervenientes
que o desenvolvem (edição, encadernação,
impressão, tradução), quer depois ao nível da
venda em livrarias. É, de facto, uma
aprendizagem fundamental na vida de um
fotógrafo. Por outro lado, aprendi que um livro
de fotografia pode englobar outras áreas e
formas de representação. É possível gerar uma
síntese da experiência com uso de ferramentas
como a ilustração, a pintura, os mapas com
coordenadas. São tudo ferramentas que se
revelaram muito úteis no processo de
desenvolvimento de um livro.

Continuarias a ser fotógrafo se não pudesses
viajar? O que é que encontras lá fora, que
estimula tanto a tua criatividade, que o teu
país não oferece?
Portugal, obviamente, oferece tudo o que
preciso e continuo a fotografar muito em
Portugal, quer arquitetura, quer paisagem. Vejo
isso como uma não questão. O que tem
acontecido nas viagens é fruto, em primeiro
lugar, de um grande fascínio por viajar e de ir
ao encontro do desconhecido, maioritariamente
sem um plano definido, apenas com as linhas
gerais do percurso traçadas e, por outro lado,
também devido a estes dois projetos que me
comprometi em continuar a investigar:
Weightless e Tundra.
Quais são as duas peças de equipamento sem
as quais não conseguias sair de casa para
fotografar? Para além da câmara e das
objetivas, claro está.
Normalmente, diria o GPS ou a bússola e em
alguns casos específicos, o tripé, consoante a
câmara que transporte.
Qual é a tua distância focal favorita e porquê?
A distância focal varia um pouco consoante o
sistema (analógico e digital) em que fotografo.
No sistema digital, prefiro trabalhar com
objetivas que variem entre os 50mm e os
200mm, de forma a ter algum controlo sobre a

margem de visualização da paisagem que
fotografo. É um processo de crop in-situ,
aproximando a minha visão sobre a paisagem.
Tenho também trabalhado com algumas
câmaras de alta resolução que me permitem
trabalhar posteriormente o crop, mesmo com
distâncias fixas. Esta ideia tem feito com que,
por vezes, resulte para representação final de
um lugar, uma imagem tripartida, nos vários
alcances possíveis, desde o meu ponto de vista
in-situ até ao pormenor, de forma a ver, em
cada ponto, uma nova paisagem, com
diferentes escalas, texturas, etc.
Sei que gostas de imprimir e que o fazes “em
casa”. O que é que a impressão mudou na tua
vida de fotógrafo?
A impressão, numa opinião mais pessoal,
emprestou uma nova dimensão à fotografia.
Comecei por imprimir, numa primeira fase,
para responder a algumas encomendas de
clientes. Depois, numa segunda fase, percebi,
através de alguns fotógrafos e pintores, que
uma impressão, através, por exemplo, da sua
escala, pode dar-nos novas leituras. Andreas
Gursky e Georg Guðni, por exemplo, foram
fundamentais, por motivos diferentes, para
perceber esta questão. Por outro lado, a gestão
da cor, das texturas do papel, das variações da
edição, são uma constante aprendizagem para
produzir uma impressão.
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O que é que faz uma boa fotografia?
Eu diria que na fotografia, enquanto objeto
artístico, a sua qualidade não se esgota ao nível
da dimensão da qualidade imagética. Há
imagens que nos captam o olhar mediante uma
interação imediata, mas, muitas vezes, essas
imagens não perduram na nossa memória.

Série “Tundra”. Montanhas de Svalbard, 2019

É sempre preciso mais. Diria, uma intenção, um
projeto, um discurso. Um pouco como a obra
Uma e Três Cadeiras, de Joseph Kosuth, onde a
expressão da obra está na ideia e não na forma.
Prefiro olhar para outras dimensões, que em
certa medida fazem com que a fotografia final
seja, para lá da sua qualidade técnica, um
artifício ao serviço de uma ideia e não o oposto.
Outro aspeto que me interessa bastante, para lá
do resultado final, é o processo, a forma como
chegaste a determinado resultado, fruto de
uma investigação e da forma como investigaste
a ideia, mapas, percursos, pesquisas sobre os
lugares, etc. Penso que é a partir do processo e
da leitura do mesmo que muitas vezes
interpretas a síntese de um determinado
trabalho fotográfico. As séries também são
muito interessantes neste parâmetro, uma vez
que é o grupo de imagens que revela a ideia.
Uma vez que nem todas as fotografias têm de
ser, necessariamente, espetaculares, o valor
revela-se no conjunto de imagens e no que esse
conjunto representa.

Como é que organizas o teu arquivo? Por
séries, projetos, impressões?
O arquivo está organizado por camadas. A
primeira camada é representada pelas séries.
São a origem do trabalho e definem a síntese,
quer do processo, quer do resultado final.
Numa segunda camada existe um arquivo
extenso, separado pelos lugares que visito
regularmente, onde os quais originam algumas
coleções, de onde retiro alguns estudos que,
em alguns casos, complementam as séries.
As impressões estão numa terceira camada,
com um tratamento diferente das restantes,
uma vez que o tratamento de cor é diferente.
São imagens que não saem do arquivo.
Quando sais para fotografar o que procuras?
Fala-nos um pouco da tua abordagem à
paisagem e como se desenvolve o teu processo
criativo no terreno.
O processo tem-se definido, numa primeira
fase, pelo tema, projeto e lugares a percorrer.
Raramente saio para ocasionalmente descobrir
um tema. Procuro aprofundar um pouco mais e
descobrir o estado da arte sobre um determinado assunto. Geralmente a série vai-se
complementando e apenas se encerra passado
algum tempo. No caso de Weightless, foram
quatro anos. No caso do projeto Tundra, deverá
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demorar um pouco mais, devido a toda esta
situação da pandemia, que tem dificultado o
planeamento das viagens.
Finalmente, se nos encontrássemos para beber
uma cerveja num bar e não pudéssemos falar
de fotografia, falaríamos de quê?
Falaríamos um pouco de tudo: política,
antropologia, arquitetura, filosofia, desporto,
cinema… ou qualquer outro assunto casuístico
e banal.
“O espetacular nunca me inspirou. Sou muito mais
inspirado por tudo aquilo que está no meio. Quando te
encontras a viajar para algum destino espetacular.
Existe tanta coisa no caminho que simplesmente não
chama a tua atenção. A paisagem que passa pela tua
janela, que não significa nada para ti. Isso é o que me
inspira”. ~ Georg Guðni

Route 1. Islândia, 2021
À esquerda: The Mountain, Georg Guðni

Para saber mais sobre o Gonçalo Duarte Pacheco, pode consultar o seu instagram (@gdp.archive).
Para comprar o seu livro Weightless, use esta ligação.
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Despertar a
Criatividade.
“Não esperes pela inspiração. Ela chega enquanto estás a trabalhar." ~ Henri Matisse

Se, tal como eu, já viu e reviu, vezes sem conta,
o aclamado filme de Milos Forman sobre essa
figura incontornável da cultura universal que dá
pelo nome de Wolfgang Amadeus Mozart, pode,
por vezes, pensar que a palavra génio está
sempre associada a alguém que, de forma
arbitrária, recebeu intensas graças divinas para
vingar numa determinada faceta humana. Essa
perceção, caro leitor, não poderia estar mais
longe da verdade…
Na realidade, como brilhantemente testemunha
Phil Grabsky no documentário À Procura de
Mozart (2006), o génio de Wolfie tem tanto de
divino, como eu hipóteses de ganhar o euromilhões. O brilhantismo de um dos maiores
nomes da música ocidental reside, fundamentalmente, na educação que recebeu do seu pai,

na sua constante motivação e determinação, na
sua imersão no trabalho e na forma sistemática
e apaixonada com que construiu cada uma das
suas obras. O facto de ter escrito a sua
primeira ópera aos 12 anos não se deve ao
acaso, nem ao divino; deve-se sim ao facto de,
desde os 3 ou 4 anos, ter tido um pai que lhe
incutiu o gosto pela música e pelo trabalho, em
cada segundo dos dias que passaram.
O mesmo se passa como os outros génios, das
restantes formas artísticas. E a fotografia, vista
como tal, não se apresenta como uma exceção.
Mozart, é sabido, era um homem “irrequieto”.
Não do tipo desvairado, como nos apresenta o
filme Amadeus (1984) - com os seus risinhos de
desvario Salieriano -, mas do tipo de quem

nunca está quieto perante o ato criativo. Por
essa razão, assistia a inúmeros concertos,
encontrava-se para conhecer e discutir ideias
com outros músicos, ouvia muita música e, o
mais importante, escrevia e rescrevia muita
música.
A fotografia, quando vista como um processo
de criação artística, não está muito longe da
música, da literatura ou da pintura. E a forma
como o processo criativo se constrói, também
não. Por isso mesmo, é fácil seguir pelos
passos de Mozart e transportar para a
fotografia os seus ensinamentos.
Fala-se muito de criatividade, da falta dela, de
como a despertar. E de como alguns são
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bafejados por ela, como se de um sopro do
Espírito Santo se tratasse. Na minha opinião, a
criatividade educa-se, procura-se e, acima de
tudo, experimenta-se.
Educar a Criatividade
Vamos então por partes. Como é que se educa
a criatividade e como é que essa voz criativa se
pode fazer ouvir. Mais uma vez, Mozart dá-nos
o exemplo quando diz: “É um erro pensar que a
prática da minha arte se tornou fácil para mim.
Garanto-lhe, caro amigo, que ninguém presta
tanto cuidado ao estudo da composição quanto
eu. Dificilmente haverá um mestre da música
cujas obras eu não tenha estudado com
frequência e diligência”. Embora o ato de
criação fotográfica tenha um cunho
maioritariamente solitário, não há razão para
que não usemos o ambiente cultural à nossa
volta para lhe injetar combustível. É preciso ler
livros, ver muita fotografia de qualidade (se
possível, acompanhada de textos que a
complementam), trocar ideias com quem tem
algo a dizer, procurar saber mais sobre o que
nos apaixona e descobrir novos mundos dentro
deste nosso próprio mundo. Como dizia Virginia
Woolf: “As obras-primas não são partos isolados
ou solitários; são o resultado de muitos anos do
pensamento partilhado de um conjunto de
pessoas. Atrás de cada voz singular está uma
experiência de massas”.
Por tudo isto, aconselho frequentemente que
deixem as redes sociais e o mundo da cultura

fast-food e se entreguem à leitura e visualização
de bons livros ou documentários de fotografia.
Também aconselho a que não se limitem à
vossa área de eleição. Se fotografam paisagem
e natureza, não deixem que essa temática
governe a vossa sede de conhecimento como
numa ditadura. Livros fundamentais da história
da fotografia, como os de Robert Frank, Diane
Arbus ou Stephen Shore, devem ser estudados
com atenção.

1/400s a f/8, ISO 200, 34mm (51mm full-frame)
18.05.2019 15:25

Depois temos os workshops, as master classes
e as palestras, espaços de discussão por
excelência, que aconselho a procurar quando
temos a certeza que, do outro lado, existe
alguém capaz de nos inspirar, de nos guiar, de
nos incitar a trilhar o nosso próprio caminho.
Como costumo dizer, um evento deste género
tem que marcar, de forma vincada, o nosso
percurso como fotógrafos. Se não o faz, não
terá valido a pena.
À Procura da Criatividade
Um dos aspetos comuns a todos os génios é a
sua vontade de fazer, de experimentar, de
conhecer. Não é de estranhar, por isso, que a
maior parte deles apresente uma obra extensa
e prolífica. Esta vontade fértil só pode existir,
quando há uma procura séria: pela superação,
pelo desconhecido e até pela imitação. Stephen
King disse um dia que: “A imitação procede a
criação”. E são muitos os artistas que estudam
as obras-primas dos seus “heróis” no intuito de
as emular, acrescentando-lhes a sua própria
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visão, escrevendo o seu próprio futuro, através
deste processo. É como se ao copiar vezes sem
conta o mesmo livro de um certo autor,
conseguíssemos no final reescrevê-lo usando a
liberdade da nossa própria voz. Como é óbvio,
esta fase de imitação não deve demorar uma
vida, sendo que há uma altura em que fazer as
fotografias dos outros com a nossa câmara
deixa de fazer qualquer sentido. Infelizmente,
nos dias que correm, é nesta fase que muitos
se deixam adormecer para sempre…
Um dos exercícios que mais gosto de colocar
em prática, é sair para o terreno munido de
apenas uma objetiva. A liberdade que isto nos
oferece, para podermos explorar o terreno e
concentrar todo o nosso sentir na natureza e
nos nossos impulsos, é inultrapassável. E
quando estou cansado de sair com apenas uma
objetiva, experimento sair a horas que nunca
saí, em locais onde nada parece acontecer, para
fotografar apenas uma cor ou uma figura
geométrica. Penso em desafios e ponho-os em
prática. Sem nunca esquecer depois de
regressar àquilo que funciona no meu processo
criativo, alimentando-o com estas novas
experiências.
O Elogio da Experiência
Guy Tal, um dos meus fotógrafos favoritos,
escreveu um dia que se tivesse de resumir a
sua abordagem ao ato de fazer fotografia, seria
assim: “Experiência antes da estética.” Para ele

- e eu arriscaria dizer que também para mim -,
se a experiência de criação não for
compensadora, então nada terá valido a pena,
qualquer que seja o resultado final ou o seu
possível mérito. Essa é uma das razões pelas
quais deixei de me importar com listas de sítios
icónicos a fotografar, horas douradas e
primeiros planos generosos. Todos os produtos
desse tipo de abordagem, gasta, velha e fácil de
pôr em prática, por muito espetacular e bonita
que possa ser (ou parecer), é parecida demais
como ir comer um hambúrguer a uma qualquer
cadeia norte-americana: pode ser
momentaneamente satisfatória, mas nunca
passará de uma cópia barata do que se faz em
número de milhões por esse mundo fora.
Philip Glass, compositor contemporâneo,
lembra-nos que: “Você pratica e torna-se
melhor. É simples”. E é isto mesmo que eu
recomendo a quem não sabe o que fotografar:
sair para fotografar todos os dias. Pode parecer
um contra-senso, mas a única maneira de se
aprender a criar é criando, é fazendo o que tem
de ser feito. Se se procurar conhecer o
processo criativo dos diversos artistas, não
tenho dúvida que há algo em que todos
concordam: para se produzir obras de arte é
preciso praticar e experimentar a nossa
capacidade de criar. De exercermos a nossa
capacidade inata de sermos criativos.
Rui Vieira Nery, ilustre musicólogo português,
dizia noutro dia, numa palestra que precedeu

um concerto com obras de Mozart, que o
compositor austríaco, na sua maturidade: “A
cada obra que escrevia, marcava um passo
adiante na história da música”. Para se
conseguir isto, tanto na música, como na
fotografia, é preciso entregar-se de corpo e
alma ao ato da experimentação. E esta
experiência, emocional e física, deve ser vivida
sem as amarras de imagens pré-concebidas,
fórmulas e regras usadas até à exaustão, a
ditadura do like ou a necessidade de chegar a
casa com “a foto”. Tudo isto são autênticos
inibidores do processo criativo e da expressão
individual do fotógrafo, algo que vos incito a
esquecer. Fotografem para vós próprios, com a
certeza que nem todas as fotografias que fazem
precisam de ser partilhadas com o mundo.
Experimentem, sem medo de falhar, sem dar
demasiada importância às vozes que vos
rodeiam. Não trabalhem para concursos da
“foto do dia”, em que raramente se sabe quem
está do outro lado a opinar. Não submetam a
vossa fotografia ao escrutínio de ambientes
onde a criatividade, originalidade e expressão
pessoal contam pouco ou nada. Ponham antes
o vosso espírito e a vossa alma naquilo que vos
faz ser verdadeiramente únicos. Mesmo que
isso signifique que nunca vão ter mais do que
cinco gostos num post do instagram. O meu,
terão certamente, embora isso não deva fazer
qualquer diferença para vós. Para dizermos
coisas, basta a nossa voz.
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Arte Barata.
O crítico de arte britânico Jonathan Jones é da opinião de que a beleza se torna barata quando apontamos a
câmara fotográfica a um grande fenómeno da Natureza. Uma opinião que secunda quem já há mais de um século
dizia que a Fotografia era um processo meramente técnico e mecânico, pelo que nunca será Arte. Estará na hora
de recriar um movimento pictorialista?

Enquanto fotógrafo, sou pontualmente
assombrado pela dúvida sobre se quando
fotografo uma paisagem ou qualquer outro
elemento da natureza posso ter uma pretensão
artística. Quero acreditar que sim, sinto que há
algo de mim nas fotografias que faço, e é esse
algo de mim que pode definir a fronteira da
pergunta. Não estou a falar de qualidade, mas
sim de intenção. A verdade é que a opinião em
2014 de Jonathan Jones, o respeitadíssimo
crítico de arte do jornal britânico The Guardian,
sobre a famosa fotografia de 6,5 milhões de
dólares de Peter Lik, nunca mais me saiu da
cabeça. Para ele, a fotografia “banal”, “vazia” e
“sem gosto” a preto e branco de um canyon no
Arizona prova que a Fotografia nunca será uma
forma de arte. É apenas tecnologia. É uma
apreciação como outra qualquer, discutível

quanto se quiser, mas há uma frase nessa sua
leitura que sempre me provocou desassossego:
“A beleza é barata se apontarmos a câmara
para um grande fenómeno da Natureza”. É uma
frase brutal, rude, mas desinquietante e a
apelar à reflexão.
Mesmo ali à beira da viragem do século XIX
para o XX, já lá vão 120 anos, ganhava tamanho
um dos maiores elefantes na sala: a Fotografia
é arte? As agendas cruzavam-se. Para os
pintores, que viviam a frescura do
impressionismo, a fotografia, essa ainda
imberbe tecnologia, não passava de um gesto
mecânico. Já uma “elite” de fotógrafos
começava a desmultiplicar-se em movimentos
em ambos os lados do Atlântico que juravam
que da fotografia também se fazia arte. Alfred

Stieglitz, orquestrando o movimento PhotoSecession na América, em 1902, dando
continuidade às motivações dos britânicos da
Irmandade do Linked Ring, que tinha aparecido
10 anos antes, escavava fações que ainda hoje
perduram. E por isso repito eu, aqui em pleno
2022, uma pergunta já esfarrapada em
inúmeros jantares, onde o tema já fez
amiudadamente levantar o tom de voz para lá
do limiar da paz: A Fotografia é arte?
Há quase século e meio que se tenta responder
a esta questão e nunca ninguém conseguiu
fazê-lo de uma forma objetiva. Mas se o tema
ainda hoje se discute é porque continua a ser
fraturante. É um tópico do tipo Matrioska,
porque à minha tentativa de resposta no
sentido de a Fotografia não ser necessaria-
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mente Arte, mas poder sê-lo, logo se impõe a
questão de onde está então essa fronteira.
Insisto em que se eu, de forma deliberada,
tento reproduzir numa fotografia um estímulo
visual que até esse momento não existia, o meu
desígnio pode perfeitamente ser artístico. Até
um fotógrafo meramente documental está no
território da Arte quando provoca um estímulo
visual intencional ao tomar um conjunto de
decisões que o levam a selecionar unicamente
ao seu critério o que aparece ou não dentro das
quatro linhas sobre as quais recairá o nosso
olhar.

da discussão. Por isso, em vez de voltar a
discutir num jantar de amigos se a Fotografia é
ou não Arte, talvez esteja na hora de voltar a
questionar se não estará na hora de nos
inspirarmos em Alfred Stieglitz ou em Fred
Holland Day para recriarmos os movimentos
pictorialistas do século XXI. Ou então
aceitamos que o Belo não tem de ser Arte. Mas
aceitamo-lo apenas desde que o Belo seja
singular, inovador, muito próprio de quem o

quis transmitir, e lá vamos nós novamente para
a secular discussão.

Se o fotógrafo, com uma intenção, cria uma visão
própria que só a Fotografia possibilita, isso é Arte?
Ricardo Salvo. Rio Tinto, 2021

Toda esta conversa, que até parece estéril,
ganha toda uma nova dimensão na realidade
dos novos paradigmas da comunicação – numa
época em que a partilha se sobrepõe à
verdadeira comunicação. Tenho para mim que,
efetivamente, nunca se fotografou com tão
pouco desígnio artístico como agora. A fome do
“também ser” e do “também estar” a que as
redes sociais nos obrigam (sim, digo-o com
telhados de vidro), associada à fotografia fácil
de bolso e que qualquer pessoa hoje faz às
toneladas por ano, para além de fazer
desvanecer qualquer conceito de Arte, está a
soldar à Fotografia de hoje o tal argumento que
os pintores usavam em 1890, quando proferiam
que “o novo meio” não passava de um ato
meramente técnico e mecânico e que Jonathan
Jones secunda (e está longe de estar sozinho).
Talvez esteja por isso na hora de mexer no tema
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Somiedo.
Estado Puro.
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Somiedo.
Estado Puro.
A região de Somiedo foi declarada, a 9 de
novembro de 2000, reserva da biosfera da
UNESCO. As reservas da biosfera são definidas,
pela organização sediada em Paris, como
“laboratórios vivos, onde se desenvolvem, como
funções principais, a conservação da paisagem,
dos ecossistemas e das espécies, e o
desenvolvimento sustentável a nível social,
económico, cultural e ecológico”. Neste caso,
os critérios de declaração tiveram em conta,
não só o elevado grau de conservação deste
território Asturiano, mas também a sua
diversidade e originalidade ambiental, as suas
paisagens únicas e o seu rico património
cultural e humano.
Somiedo que, antes de ser declarada reserva da
biosfera, já tinha sido classificada como Parque

Natural pelo governo espanhol (1988), constitui
um espaço representativo, por excelência, dos
ecossistemas atlânticos próprios da cordilheira
Cantábrica. Ali ocorrem grande parte das
espécies de flora e fauna existentes na região,
sendo que a sua conservação é algo que é
levado muito a sério por quem gere o território.
Um dos sinais desta preocupação é a constante
monitorização de um dos ex-libris do parque: o
urso pardo. Há sinais de trânsito em todo o
lado a avisar da sua presença e, como dizem os
locais, experimente-se ter o azar de atropelar
ou ferir um urso e a nossa vida nunca mais será
a mesma.
Para quem gosta de fotografar fauna, Somiedo
é um local de excelência, onde facilmente se
podem avistar ursos, lobos e rebecos. Para

além destes animais, talvez os mais emblemáticos, é fácil avistar as grandes aves de rapina,
tão comuns nas montanhas cantábricas, como
o britango, a águia real ou o grifo.
No que diz respeito à flora, com que mais me
identifico, Somiedo é um paraíso para quem
gosta de bosques de folha caduca, que se
pintam de cores quentes no pico do outono.
Faias, carvalhos, bétulas, freixos, são tudo
espécies de árvores que se estendem pelas
encostas montanhosas de Somiedo. O hayedo
(floresta de faias) de La Enraimada, que liga
Coto de Buenamadre à Braña de Mumián, é um
dos exemplos mais fantásticos de um bosque
de montanha, com as suas faias e outras
árvores com séculos de idade.
No final da primavera, Somiedo é também um
éden para quem gosta de flores e, em especial,
orquídeas silvestres. Foi essa a principal razão
que me fez descobrir a região, e foi aí que vi,
pela primeira vez, espécies típicas dos ecossistemas alpinos, inexistentes no nosso país.
Em termos de geologia, fundamental para
quem gosta de paisagem, Somiedo é também
um sítio muito especial. Pode não ser tão
imponente como o maciço central dos Picos da
Europa, mas os seus cumes calcários, muitos
deles com mais de 2000 metros de altura, não
deixam ninguém indiferente. Esses cumes são
também responsáveis pela existência de lagos
de montanha verdadeiramente únicos e dos
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mais bonitos de Espanha, como os famosos
lagos de Saliencia e o lago do Valle. Tudo isto
concentrado numa área de 291km2, limitado ao
concelho de Somiedo e, por isso, fácil de
percorrer, quer de carro, quer através dos
fantásticos trilhos pedestres que percorrem os
quatro vales da região: Saliencia, Valle,
Somiedo e Pigüeña.
Para além da paisagem e da biodiversidade, a
cultura é outro dos destaques de Somiedo. Vou
deixar de lado a gastronomia, pois não vos
quero maçar com várias páginas de relatos
deliciosos, mas quero falar-vos da herança
vaqueira deste povo. Em Somiedo, grande parte
das pessoas vivem da criação de gado. Muitos
dos caminhos só são acessíveis por carro a
quem é vaqueiro e o património edificado no
alto das montanhas tem muito a ver com esta
realidade. Os teitos, semelhantes aos palheiros
portugueses, são construções de planta
quadrada ou retangular, com paredes de
alvenaria e cobertura vegetal, nomeadamente
giesta (Cytisus scoparius). Embora alguns
tenham sido habitados até há pouco tempo,
hoje em dia continuam a ser usados para

1/30s a f/8, ISO 200, 20mm (31mm full-frame)
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Braña de Mumián (vista de La Peral)
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guardar o gado e ferramentas agrícolas. Em
Somiedo, as brañas (zonas de pastagem
sazonal, onde se podem encontrar os teitos)
mais espetaculares e mais bem preservadas
são as de Mumián e La Pornacal, valendo bem
o esforço de fazer os trilhos de montanha que
nos conduzem até eles.
Somiedo encontra-se na chamada “Ibéria
Húmida”, tal como Portugal, e por isso o clima
é muito semelhante ao nosso, em especial ao
das nossas zonas de montanha mais a norte.
No final do outono e no inverno neva bastante, e
é muito provável que entre novembro e março
consigam facilmente ver Somiedo pintada de
branco. No verão, podem existir dias de céu
cinzento e chuva miudinha, mas o mais natural
é que consigam ver o sol, por vezes forte, na
maior parte dos dias. Eu estive lá em junho,
onde não choveu um único dia e esteve
bastante calor. Também estive no início de
novembro, onde choveu e nevou 6 dias
consecutivos… Mas seja qual for o clima que
Somiedo tiver guardado para nós, a experiência
será sempre memorável.

1/200s a f/4, ISO 160, 39mm (59mm full-frame)
04.11.2021 12:30
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Percurso do Valle del Lago, por certo um dos
mais bonitos de Espanha.

1/400s a f/8, ISO 200, 18mm (27mm full-frame)
10.06.2021 12:48
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Da primeira vez que fui a Somiedo, a fotografia
reduziu-se, na sua maioria, a registos de flora e
a instantâneos enquanto caminhava. Não estava
preparado para fazer a “minha” fotografia, pois
não conhecia o local. Investi mais tempo a
conhecer, a falar com as pessoas, a descobrir o
território, a tornar o lugar no meu lugar, algo
para mim obrigatório, para depois o poder
retratar. Na segunda vez, ia já com a esperança
de poder fazer alguma fotografia, se bem que
voltaria a ser uma primeira vez, pois seria outra
estação do ano e os caminhos a percorrer
seriam novos.

Detalhe da Orquídea-lagarto (Himantoglossum hircinum)
1/100s a f/8, ISO 800, 80mm (120mm full-frame)
10.06.2021 09:48
O tempo, nesse início de outono, não ajudou. E
o facto de não conhecer bem o terreno também
não, pois tive receio de me aventurar com um
clima tão agreste. Ainda assim, a experiência
ficou enriquecida e estou ansioso para poder
voltar, para fazer mais fotografia e conhecer
Somiedo um pouco mais. O meu objetivo é,
daqui a mais um par de vezes, poder fazer como
faço nos Picos da Europa: mostrar-vos como é a
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minha Somiedo. Um lugar que será sempre
diferente do que aparece nos livros e nas
imagens dos outros fotógrafos, pois os
sentimentos que este paraíso natural me
suscita serão necessariamente diferentes dos
que transmite às outras pessoas.
De 28 de outubro e 1 de novembro regressarei
de novo a Somiedo, desta vez para liderar um
passeio fotográfico da Primeira Luz. Levarei
comigo, para além do grupo de amigos que se
queira juntar, as experiências de duas semanas
passadas no terreno, as memórias das
fotografias que ficaram por fazer, mas
principalmente a recordação dos momentos
mágicos que lá passei. Pela primeira vez,
enquanto bebia um gin tónico no único bar
existente em La Peral, alguém gritou: “oso,
oso!” Foi literalmente, pegar nos binóculos (um
equipamento fundamental para qualquer
fotógrafo de natureza) e olhar para ele. Era não
um, mas dois ursos pardos, uns 100 metros à
minha frente. Não fiz qualquer fotografia, nem
faria qualquer sentido à distância a que se
encontravam, mas a experiência de os estar a
observar foi o suficiente. No final, voltei para a
mesa, acabei o meu copo em boa companhia,
aproveitando o sol quente do por-do-sol e
decidimos ficar para jantar. Pareceu-nos rude
sair dali depois daquilo que tínhamos, em
comunidade, presenciado.

1/250s a f/8, ISO 400, 177mm (265mm full-frame)
04.11.2021 16:36

Somiedo é sem dúvida uma caixinha de
surpresas. De boas surpresas!
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Raia.

Guincho, 2020

Não sei quanto a vós, mas eu vejo padrões em
todo o lado.
Os psicólogos dizem que o ser humano tem
uma capacidade inata para descobrir padrões e
que isso foi (e continua a ser) chave para a
nossa evolução. Thomas Gilovich, professor na
universidade de Cornell, nos EUA, especialista
em psicologia cognitiva, afirma que todos
temos tendência para perceber padrões e
harmonia, mesmo em eventos completamente
aleatórios. O nosso cérebro é capaz de criar
significado nos padrões que vemos (ou
pensamos ver) na natureza. Muitas vezes, esses
padrões são efetivamente reais, enquanto
noutras, são apenas resultados da nossa
imaginação. O reconhecimento de padrões dá-nos informação crucial sobre o ambiente à
nossa volta e ajuda-nos a fazer previsões
fundamentais para a nossa sobrevivência e
reprodução. Sem esta capacidade de criar
estrutura, nunca conseguiríamos aprender o
que aprendemos desde o começo dos tempos.
Para os teóricos da Gestalt (que significa
literalmente “forma” ou “padrão”), a nossa
capacidade para reconhecer padrões dá-se com
base numa série de princípios, como o da
similaridade ou da proximidade, que explicam a
nossa habilidade de construir estrutura onde
ela às vezes apenas parece existir. É esta
perceção, baseada numa adivinhação educada,
que nos permite evoluir e encontrar um
caminho que podemos percorrer com
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com confiança.
Na arte, os padrões são usados há séculos.
Com um propósito muito semelhante ao que
vimos atrás: comunicar equilíbrio, harmonia,
estrutura e paz. Mas, um padrão, pode também
ser usado para criar ritmo, contraste e até
movimento. E foi com essa ideia em mente que
me meti a caminho de um dos locais mais
ventosos da zona de Lisboa: a praia do
Guincho, em Cascais.
O vento, quando sopra sobre as dunas do
Guincho e da Cresmina, cria ondulações na
areia realmente espetaculares. E, o mais
interessante, é que estas ondulações não são
esculpidas pelo vento, através da intensidade
ou direcção de como sopra. São resultado da
movimentação dos grãos de areia, da dinâmica
individual de cada um desses grãos, que saltam
e se agrupam em diversos corredores,
consoante o seu tamanho e a forma como o
vento sopra. Quem já esteve no Guincho sabe
do que falo, pois areia a voar à nossa volta é
coisa que ali existe de sobra.
Se o vento soprasse de forma constante e numa
única direção, apenas se formariam longas
cristas, como aquelas que formam dunas de
tamanho considerável. Aqui no Guincho,
também existem e são bons sujeitos para as
nossas câmaras, mas as minhas preferidas são
as pequenas ondulações que se estendem pelas
zonas mais planas e mais expostas aos ventos

1/800s a f/8, ISO 200, 100mm (150mm full-frame)
29.07.2020 19:09
cruzados tão típicos daquele lugar.
Como já vimos, encontrar padrões é fácil, tanto
para mim, como aposto que para vocês. Mas
depois de os encontrarmos, convém saber o
que fazer com eles. Neste caso em particular,
tinha duas coisas em mente: primeiro, construir
uma imagem que mostrasse infinitude, ou seja,

que transmitisse uma sensação de espaço
intensa e um padrão sem fim e, em segundo,
em género de contraponto, mostrar como
quebrar esse sentido de harmonia através da
utilização que um qualquer elemento que
tivesse o condão de prender o olhar,
competindo assim, contra o padrão, pela
atenção de quem vê.
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Noutro dia, enquanto estava a ver um debate
organizado pelo meu amigo Mário Cunha,
falava-se de perfeição nas imagens e de quão
obcecados eram os intervenientes pelos
pequenos defeitos que existem nas nossas
fotografias. Lembrei-me então de um comentário da Isabel Diez, que marcou a minha forma

1/500s a f/8, ISO 400, 335mm (502mm full-frame)
05.08.2020 20:06

de olhar para este tema. Tal como alguns dos
presentes no debate, eu também era obstinado
por estas pequenas imperfeições. Se visse um
raminho ou uma pedrinha “fora do sítio” era
capaz de ficar a olhar até dar em doido, não
descansando enquanto não usasse a “tecla J”
do Photoshop para as fazer desaparecer.

Hoje em dia, continuo a ser inflexível com a
borda das imagens, que gosto de manter limpa,
mas tudo o resto passou a ser encarado com
mais serenidade. Após assistir à minha master
classe A Arte da Edição, em Manteigas, na
quinta edição do Imaginature, a Isabel partilhou
comigo, porque nunca retiraria um determinado
elemento de uma das fotografias que usei como
exemplo nessa sessão. Para ela, aquele ramo a
sair do enquadramento, emprestava à imagem
um sentido de humanidade. Sem ele, era
apenas a personificação da perfeição, algo que
não existe nas nossas vidas. A perfeição torna
as coisas aborrecidas e, por essa razão, gostava
da fotografia como eu a mostrei, antes sequer
de colocar na mesa a hipótese de a tornar
perfeita, roubando-lhe aquele ramo.
No meu curso de composição, aproveitei este
ensinamento da Isabel e a minha experiência
desde então, para apresentar este conceito de
quebra de harmonia. Na realidade, acho que ele
pode ser realmente eficaz, prendendo a atenção
de quem vê através de algo mais orgânico e
intenso do que apenas um belo padrão cheio de
equilíbrio. Com isso, conseguimos duas
abordagens, sobre o mesmo elemento, capazes
de produzir emoções diferentes. E isso é
fabuloso!
A sessão estava a terminar quando, pouco
antes do por-do-sol, a uns 20 minutos do ocaso,
vi algo que, sinceramente, não esperava. Eu sei
que as sombras, ao final do dia, ficam
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azuladas. Até consigo ver essa tonalidade, em
tempo real, na minha câmara, pois tenho a
opção “Natural View” desligada. Esta funcionalidade faz com que se consiga pre-visualizar
o equilíbrio de brancos. À medida que o sol
baixava no horizonte e os tons quentes
tomavam conta da areia, as sombras causadas
pelas elevações e pela própria ondulação
ficavam azuis, o que provocava um contraste de
cores complementares incrível. Tal como
costumo dizer, não há nada como a
experimentação no terreno e é aí que muita da
nossa criatividade é alimentada. Este foi apenas
mais um exemplo de fotografias que vejo
acontecer quando estou por detrás da câmara
(e nisso as mirrorless são únicas) e que depois
apenas preciso de as captar de forma efetiva,
fazendo jus àquilo que a minha imaginação
associou ao que estou a sentir.
O resultado (pág. seguinte) é uma imagem que
gosto muito, que conjuga um padrão
interessante, cortado por uma linha de azul
turquesa que serve de união (ou de separação)
entre duas estruturas que se completam. Essa
linha poderia ser um rio, mas eu gosto de olhar
para ela como uma fronteira, entre o real
(nítido) da parte inferior e o onírico (suave) da
parte de cima. Como se fosse uma linha de
transição entre o possível e o impossível. É uma
das minhas imagens de eleição de 2020 e que
faz parte da caixa de impressões de edição
limitada que costumo fazer no final de cada ano
e que partilho convosco na loja do meu site.

1/200s a f/8, ISO 200, 211mm (317mm full-frame)
29.07.2020 20:21

Pag. seguinte:
1/100s a f/8, ISO 200, 197mm (295mm full-frame)
29.07.2020 20:31
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Chegando mais longe.
Fotografia de paisagem com teleobjetiva.
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Chegando mais longe.
Fotografia de paisagem com teleobjetiva.

Recordo muitas vezes a minha primeira saída
para fotografar paisagem natural. Tinha
acabado de comprar uma objetiva ultra grande
angular (16mm) e não via a hora de a poder
usar para captar tudo. E quando digo tudo, era
tudo mesmo… toda a paisagem.
Cedo percebi que, para captar uma imagem
cativante com uma grande angular, são
precisos vários elementos: um bom equilíbrio
entre planos, sendo que ao primeiro, que vai ter
um papel principal na composição, não deve
faltar interesse; um céu nublado, de
preferência, carregado de drama e, mais
importante que tudo, uma boa composição que
preencha o mais possível o retângulo da
imagem.

Nessa primeira sessão, aprendi também que é
fundamental chegar perto do primeiro plano às vezes, perto demais - e que, frequentemente,
adotar uma posição mais baixa é a melhor
solução para introduzir linhas que conduzam o
olhar até aos elementos do plano posterior. A
forma como as grandes-angulares exageram a
perspetiva e tornam os objetos mais próximos
maiores do que realmente são, representa uma
ótima aliada para se conseguirem imagens
poderosas.
Durante esses primeiros anos, raramente saí de
casa com mais do que esta objetiva. Foi tempo
de aprimorar a minha competência técnica,
através do uso de longas exposições, filtros e
cabos disparadores. Foi igualmente
oportunidade de descobrir como enquadrar os

locais que gostava da forma mais grandiosa
possível. Em especial, nas horas de luz mais
dramáticas, como o início e fim do dia.
Tive de esperar três anos para comprar a minha
primeira teleobjetiva, que conseguia alcançar
os 200mm. Ainda assim, nos primeiros sete
anos do meu percurso como fotógrafo de
paisagem, apenas 126 fotografias (2%) foram
realizadas a 200mm ou mais. Fotografar
paisagem com uma distância focal superior a
50mm era algo que raramente me passava pela
cabeça.
A intimidade da paisagem
Há uma mão cheia de anos, voltei aos Picos da
Europa, no norte de Espanha, desta vez com o
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claro intuito de os retratar em fotografia. Um
par de anos atrás, tinha descoberto o trabalho
de um tal Eliot Porter e, antes dele, do inglês
David Ward. Ambos usavam o termo paisagem
íntima, mencionado pela primeira vez no título
da primeira exposição de fotografia a cores a
ter lugar no prestigiado MoMA de Nova Iorque.
Esta abordagem, implicava uma necessidade
premente de contemplação da paisagem. Este
ato de observação ensinou-me a ver, o que pode
ser encarado como algo que todo o fotógrafo
deve fazer, mas que tantas vezes é posto de
lado no momento da criação de uma

1/50s a f/8, ISO 800, 115mm (173mm full-frame)
22.10.2020 16:36
fotografia. Passei a olhar mais a paisagem, a
demorar-me nela, a procurar os diversos
elementos que a compõem, antes sequer de
pensar em premir o botão do obturador. Fiz as
minhas primeiras imagens sem céu, apontei
pela primeira vez a câmara para o chão para
fazer uma fotografia de paisagem. Quando
cheguei aos Picos da Europa estava pronto a
juntar algo diferente à fotografia de grande
cenário. Pela primeira vez, levei comigo uma
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teleobjetiva.
Hoje em dia, cerca de 70% das imagens que
faço são captadas com teleobjetiva. Felizmente,
tenho a sorte de poder usar duas fabulosas
peças de equipamento: as Fujinon
XF50-140mm F2.8 e a XF100-400mm F4.5-5.6,
ambas estabilizadas, com motor linear que
permite uma focagem rápida e precisa e
resistentes ao pó e a intempéries.
Estreitar a paisagem
Os Picos da Europa, tal como outros ambientes
de alta montanha, juntam paisagens
arrebatadoras a locais de difícil acesso. Para
retratarmos alguns dos cenários, tais como os
que se conseguem observar a partir dos
famosos miradouros que pontuam aquelas
paragens, precisamos de ter connosco objetivas
que ofereçam distâncias focais superiores a
100mm, pois a paisagem que queremos
fotografar encontra-se, na maior parte das
vezes, a centenas de metros de distância. Se
quisermos isolar algum elemento desses
cenários, então 200mm não serão suficientes e
é preciso recorrer a objetivas como a
XF100-400mm que, no sistema X, permite
chegar uma distância equivalente, no formato
35mm, de 600mm.
A utilizar-se uma distância focal mais longa, é
mais simples eliminar elementos distrativos (ou
menos interessantes) da paisagem,
simplificando a composição.

1/30s a f/8, ISO 160, 104mm (155mm full-frame) / 24.10.2020 09:31
Nesta imagem, a utilização da teleobjetiva
permitiu concentrar a atenção na floresta que
se instalou no meio das paredes calcárias das
encostas do lago Ercina, mostrando claramente
o passar das estações. Sem este enfoque na
floresta dourada, iluminada pelos raios de sol
da manhã, dificilmente se perceberia que
estamos em pleno Outono.

Controlar a emoção
Usar uma teleobjetiva para captar paisagem
natural oferece-nos muito mais do que apenas
alcançar locais onde não conseguimos chegar
através do nossos pés. Permite-nos criar o
nosso próprio ambiente, inventar a atmosfera
que nos é mais singular, fazer imagens que
contêm uma narrativa mais pessoal. Permite-
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-nos captar a intimidade da paisagem.
As grandes-angulares, ao mostrarem tudo,
deixam pouco para o observador poder
imaginar. E a imaginação é uma das maiores
recompensas de uma boa fotografia. Para além
disso, aos “escondermos” o resto do cenário,
podemos induzir, em quem vê, uma emoção
completamente diferente da que o cenário,

como um todo, nos oferece. Podemos ser
criadores de emoções.

mesmo num dia de sol, transformar por
completo o temperamento do cenário retratado.

Nesta imagem, por exemplo, apenas uma
pequena neblina cobria o topo do maciço
central dos Picos da Europa, na zona de
Sortres. Através da utilização de uma distância
focal de 600mm foi possível isolar a secção da
montanha onde o nevoeiro se instalara e,

Aumentar as possibilidades
Um bónus extra de trazer uma teleobjetiva na
mochila é o facto de podermos realizar várias e
diferentes imagens a partir do mesmo local,
usando a mesma paisagem. Se fizermos o
exercício de colocar dois ou mais fotógrafos
com uma teleobjetiva no mesmo local, por
certo que os resultados produzidos vão ser
substancialmente diferentes. Cada pessoa olha
a paisagem de forma diferente e os elementos
pelos quais é atraído também variam. Mesmo
se estivermos sozinhos, um só local oferece-nos
um sem número de oportunidades fotográficas.
A utilização da XF100-400 permite um nível de
flexibilidade incrível, no que diz respeito à
criatividade que se consegue extrair de um só
local. Sendo relativamente compacta e pesando
apenas 1,4kg, permite fotografar sem tripé de
forma muito efetiva. As fotografias das páginas
seguintes foram todas captadas à mão e
realizadas no mesmo local. Ainda assim, são
fotografias completamente diferentes, com um
temperamento único e um sujeito singular.

1/500s a f/8, ISO 200, 400mm (600mm full-frame)
12.06.2019 16:03
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1/80 a f/8, ISO 160, 100mm (150mm full-frame)
23.10.2020 10:56

1/125s a f/8, ISO 160, 100mm (150mm full-frame)
23.10.2020 10:59
Pag. seguinte:
1/100s a f/8, ISO 160, 143mm (214mm full-frame)
23.10.2020 10:57
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Estabilidade
É sabido que um dos fatores que mais
influencia a nitidez de uma imagem é a
capacidade de manter a câmara estável durante
a captação. Quando se usa uma teleobjetiva,
isso torna-se ainda mais importante e o seu
peso e volume em nada facilitam essa tarefa.
Dizem as regras que o tempo de exposição deve
ser igual a 1/distância focal, pelo que, sempre
que necessário, deve subir-se o ISO da câmara
para garantir a captação de uma imagem sem
qualquer movimento. Felizmente, ambas as
objetivas da Fujifilm contam com um eficaz
sistema de estabilização, o que permite
fotografar à mão, a velocidades abaixo do
normalmente esperado, com ótimos resultados.
Ainda assim e sempre que possível, aconselha-se o uso de um bom tripé. Ambas as objetivas
dispõem de um colar de metal para acoplar o
tripé, o que permite uma eficaz distribuição de
peso e a mudança entre os aspetos vertical e
horizontal de forma mais eficiente. Nos Picos
da Europa, tal como em outros cenários de
montanha, o vento, por vezes, é tão forte que
faz abanar ligeiramente as objetivas. Nessas
ocasiões, costumo ligar o estabilizador da
câmara e das objetivas, o que permite imagens
100% nítidas.
Em termos de abertura, uma vez que o cenário
se encontra a muitos metros de distância, gosto
de privilegiar valores entre f/8 e f/11, valores

que, pela minha experiência, produzem os
melhores resultados, quer em termos de
qualidade, quer em termos de profundidade de
campo que a estas distâncias será sempre
grande.
Criatividade
Uma teleobjetiva justifica, sem dúvida, o seu
lugar na mochila de qualquer fotógrafo de
paisagem. Possibilita uma versatilidade e uma
criatividade difícil de igualar. Ao emprestar a
ideia de que a perspetiva é comprimida embora, na realidade, não o seja - a diferença
entre planos parece esbater-se, enquanto se
maximiza a capacidade de evidenciar detalhe,
forma e cor. As teleobjetivas personificam a
escolha ideal para simplificar uma cena
caótica, como, por exemplo, uma floresta e são
perfeitas para retratar cenários onde o primeiro
plano ou o céu têm pouco interesse.
Finalmente, ao oferecerem a oportunidade de
enquadrar a paisagem sem os elementos que
mais facilmente a definem, possibilitam a
criação de imagens abstratas ou surrealistas,
potenciando ao máximo as ferramentas
criativas ao dispor do fotógrafo.
Por tudo isto, da próxima vez que sair de casa,
lembre-se de levar consigo a teleobjetiva. A sua
fotografia vai agradecer!

1/13s a f/11, ISO 160, 133mm (199mm full-frame)
24.10.2020 15:06

Pag. seguinte:
1/4s a f/8, ISO 160, 400mm (600mm full-frame)
24.10.2020 17:21
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História da
Fotografia.
The History of Photography: From 1839 to the Present Day, Beaumont Newhall (1ª edição de 1949)
A world history of photography, Naomi Rosenblum (1ª edição de 1984)

Se está a ler este artigo, é muito provável que
saiba que adoro fotografia. Aquela que se
escrevia com “f” grande, que se estuda nas
escolas, faz parte das coleções dos museus
mais importantes do mundo e se pratica, com
consciência estética, por milhares de criadores
em todo o planeta. Fotografia entendida como
meio de expressão artística. O que talvez não
saiba é que, antes da fotografia, houve e
continua a haver, outra arte que a suplanta na
minha lista de preferências: a música. Perante
uma escolha radical, a audição seria sempre o
sentido que mais me custaria perder.
Ouço música desde que tenho consciência de
existir. O meu padrinho António trabalhava
numa discoteca (uma loja que vende discos)
nos anos 70/80 e oferecia-me discos cada vez
que o ia visitar a Castelo Branco. Para mim,
estar com ele, era sempre uma revelação. A
música era uma presença constante no meu
dia-a-dia, música escolhida por mim e colocada
a tocar por mim. Quando tinha uns 13 ou 14
anos, o meu amigo Pedro autorizou-me a levar
para casa um dos discos do seu pai. Os
primeiros acordes da abertura de A Flauta
Mágica, de Mozart, como que a pedir ao
público que se cale e preste atenção, serviram
o propósito de me por à escuta e de iniciar uma
viagem que não tem estação terminal à vista.

Aleksandr Rodchenko Chauffeur 1929

Ao contrário da fotografia, não sei tocar
qualquer instrumento. Não sei dirigir uma
orquestra, embora o tenha sonhado diversas
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vezes, não sei ler uma pauta. A única coisa que
sei fazer é ouvir e, mais importante que tudo,
sentir. E isso, para mim, é um universo imenso
à minha frente.
Entre esse ano de adolescência e os quase 50
anos que estou prestes a completar, a música
encheu, não só a minha memória e a minha
capacidade de me emocionar, mas também a
minha biblioteca. A necessidade de saber mais
sobre a história da música sempre foi algo
premente em mim, desde que este ou aquele
músico foi capaz de me pôr a viajar sem sair do
lugar, a sentir que há algo muito maior do que
nós e a filosofar como é que algo, imaterial,
consegue transformar-nos de forma tão intensa
como a música.
Eu consigo perceber o porquê de tudo isto,
desta necessidade de explicar e de trazer para
o campo do racional algo que é nitidamente
irracional. O que é que Mozart ou Beethoven
têm de especial? Como é que conseguem? O
que é que torna a música deles tão cheia?
Se eu criasse música, se seguisse as pisadas de
Schubert ou Stravinsky, teria eu também
obrigatoriamente de estudar a história da
música? O que é a história de uma determinada
arte aporta ao ato de criação?
Philip Glass, um dos mais respeitados
compositores atuais, lembra que: “De uma
forma muita clara, nós estamos ligados à nossa

Minor White Lua e Incrustações na Parede 1964

cultura. Só entendemos o mundo por causa da
maneira como fomos ensinados a ver”. E esses
ensinamentos vêm sempre do passado e de
todos os que nos precederam. Sem Schubert,
não haveriam canções de três minutos, como as
da Adele. Sem Beethoven, não teriam existido
ideias grandiosas como as dos Pink Floyd ou
Arcade Fire. Sem os acordes de Mozart, não
haveria música pop. Experimentem ir ouvir o
segundo andamento do concerto para piano n.º

2 de Rachmaninoff e depois digam-me o que
conseguem trautear por cima.
A esta hora, já vocês estarão a perguntar se me
lembro que isto é uma revista de fotografia. O
que é que eu tenho para dizer que merece sete
parágrafos de coisa alheia? É justo. E também é
justo que me entristeça cada vez que encontre
um fotógrafo que fique de olhos esbugalhados
quando lhe falo de Weston, White, Porter ou,
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para nomear alguém mais recente, Rowell. É
certo que são difíceis de encontrar nas redes
sociais, até porque já todos morreram, mas, na
minha opinião, conhecer quem são e o que
fizeram os grandes mestres do passado é
fundamental para alguém que, como eu, gosta
de fotografia.

se distinguiu no meio antes de nós? O filósofo
Santayana tem uma frase que sempre ecoou
em mim: “Aqueles que não conseguem lembrar-se do passado estão condenados a repeti-lo”. E
isso, é algo que eu vejo todos os dias a
acontecer: fotógrafos que repetem o passado
sem consciência que o estão a fazer.

Mais uma vez me questiono. Para quem faz
fotografia, será mesmo importante saber quem

Muitos dos que consomem fotografia, também
não tem essa consciência, por isso, está tudo

alinhado. Mas essa é uma história bem
diferente.
Imagine-se, no entanto, uma realidade bem
diferente, onde a maioria de nós conhece o
passado da fotografia ou da música e estamos
perante uma imagem ou uma canção que
repete o passado. Será que a canção do Eric
Carmen continua a ser tão fabulosa ou o facto
de ter pedido emprestada toda a linha melódica
a Rachmaninoff a diminui um pouco? Será que
depois de conhecermos o trabalho de Galen
Rowell, vamos continuar a achar extraordinário
o trabalho que faz, hoje em dia, a maioria dos
fotógrafos de paisagem americanos? São
perguntas que deixo em suspenso e que a
todos, fazedores e amantes de fotografia (ou de
qualquer outro meio artístico) deviam
preocupar.
Posta esta longa introdução, a minha proposta
é que se mergulhe, com redobrada convicção,
em dois livros que considero fundamentais para
quem quer conhecer a história da fotografia, os
seus principais atores, as correntes artísticas e
as ideias por detrás que cada salto temporal.
Infelizmente, nenhum dos dois está traduzido
para português.

Edward Weston Hunts Cove, Nova Scotia 1978

A curadora e autora americana Naomi
Rosenblum, falecida a 19 de fevereiro do ano
passado, publicou, em 1984, aquela que é
considerada, por muitas instituições de ensino,
a obra de referência da história da fotografia.
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Naomi, ao contrário de muitos dos autores que
centram essa narrativa nos acontecimentos que
tiveram lugar em França, Inglaterra e Estados
Unidos, apresenta-nos uma perspetiva
verdadeiramente global na sua Uma História
Mundial da Fotografia. “Eu quis alargar os
horizontes”, revelou a autora numa entrevista,
explicando que a fotografia é muito mais do
que uma disciplina dominada por homens,
brancos e anglo-saxónicos. Com uma
capacidade de síntese invejável (que eu nunca
conseguirei atingir…), o seu texto explora a
imagética, desde o simples cartão de visita, à
propaganda, à reportagem de guerra, à
publicidade, ao pictorialismo. Não há dúvida
que Naomi Rosenblum tem uma capacidade
inata de ver claramente para além do simples e
do imediato.

A quinta edição, lançada em novembro de 2019
e que conta com contribuições de Diana Stoll
(editora sénior da revista Aperture) para tornar
a obra mais atual, mostra-nos mais de 900
imagens nas suas quase 750 páginas. A escrita
é extremamente interessante, pensada e
profusamente ilustrada com exemplos, tanto
escritos, como visuais. Embora seja uma obra
escolástica, é tudo menos maçadora, salpicada
aqui e ali com apontamentos bem dispostos
que mostram o excelente sentido de humor da
autora. Com um extraordinário glossário no
final (pena não ser em português), uma
indispensável bibliografia anotada e uma
cronologia a completar todo o texto, é, sem
dúvida, um livro de referência que merece estar
na estante de qualquer apaixonado sério pela
fotografia.

Ao contrário do que seria de esperar num livro
de história, este não está estruturado de forma
cronológica. Ao invés, a autora apresenta-nos
capítulos temáticos, esses sim desenvolvidos de
forma temporal, que nos apresentam temas
com significado especial na história do meio:
retrato, documentação, publicidade,
fotojornalismo ou a câmara quando utilizada
como ferramenta pessoal de expressão
artística. Segundo a autora: “Esta organização
torna visível, tanto a semelhança de ideias e
imagens que se repetem em geografias
distantes, quanto as mudanças que às vezes
ocorrem nas obras dos fotógrafos ao longo do
tempo”.

Não sendo um livro barato, vale bem o dinheiro
que tivermos de pagar por ele. E apresse-se,
pois está a tornar-se difícil encontrar qualquer
uma das edições, e os exemplares que se
encontram em segunda mão são, normalmente,
muito caros.
Um pouco mais modesto em termos de preço,
mas não menos importante no valor que
aporta, é o precursor da obra de Rosenblum,
também ele escrito por um curador, historiador
e fotógrafo americano, que chegou a ser diretor
do George Eastman, o mais antigo museu
dedicado à fotografia (abriu portas em 1949) e
que ainda alberga um dos mais antigos

arquivos de filme do mundo. Beaumont Newhall
é mais conhecido por ter sido o primeiro
curador do MoMA (o museu de arte moderna
de Nova Iorque) e o responsável pelas primeiras
coleções que chegaram ao museu nos anos 40
do século passado. Tendo começado a sua
carreira no museu como bibliotecário, dois anos
depois era já convidado a organizar a exposição
número 60 da instituição e que marcava,
precisamente, o primeiro centenário da
Fotografia. Foi ainda responsável por escrever o
catálogo dessa mesma exposição Fotografia
1839-1937 a pedido de Alfred H. Barr, Jr., o
então diretor e fundador do Museu. A seguir a
esta exposição, escreve e publica Photography: A
Short Critical History em 1938. Estas duas obras
estabeleceram Newhall como o mais
proeminente historiador de fotografia
americano.
O livro que aconselho foi escrito em 1949,
pouco tempo depois do fotógrafo Edward
Steichen ter ocupado o lugar de Newhall como
diretor do departamento de fotografia do
MoMA. Usando uma bolsa da fundação
Guggenheim, enquanto não assumia o seu
cargo na George Eastman House, o historiador
americano revisita então o catálogo da
sexagésima exposição do museu de arte
moderna de Nova Iorque e acrescenta-lhe o
sumo necessário para fazer dele a primeira
História da Fotografia que irá servir como o
texto seminal de muitos dos estudiosos da
fotografia, como Naomi Rosenblum. O seu título
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History of Photography: From 1839 to the Present
Day tem de ser lido com o devido desconto.
“Presente”, neste caso, significa um passado
com mais de meio século. Ainda assim,
continua a ser a história da fotografia mais
apaixonada alguma vez escrita.
Através da partilha de mais de três centenas de
fotografias dos mais importantes mestres da
fotografia, de Fox Talbot a Alfred Stieglitz e Paul
Strand, de Edward Weston a Dorothea Lange e
Walker Evans (entre outros), o autor apresenta
um estudo fascinante e abrangente das
tendências e desenvolvimentos mais
importantes, desde que as primeiras fotografias
foram feitas em 1839. Na quinta edição (a
última disponível), publicada em 1982 pelo
MoMA, são adicionadas fotografias a cores, de
referências “contemporâneas” como Eliot
Porter, Ernst Haas, William Eggleston, Stephen
Shore ou Joel Meyerowitz. Na minha edição, de
1949, apenas uma fotografia, de Edward
Weston, é a cores, por sinal lindíssima, logo a
abrir o livro. O desfilar dos capítulos, tal como
na obra de Rosenblum, também é apresentado
por temas e não de forma cronológica. Isso
torna a obra mais simples de ler e permite que
não seja apenas um desfilar de datas e de
eventos que têm de ser empinados de forma
maçadora.
Newhall começa por nos falar dos primórdios
da fotografia, de como a câmara remonta aos
tempos da renascença, e continua através da

história inicial de Niépce, Fox Talbot e Daguerre,
altura em que a fotografia era mais uma ciência
e trabalho de ferreiros, sapateiros e outras
profissões de trabalho manual, do que de
artistas e comunicadores. Mas depressa se
chega aos pictorialistas e às reportagens de
guerra. O meu capítulo favorito, o oitavo, fala-nos da fotografia enquanto arte e é curiosamente seguido pelo capítulo que nos apresenta
o grupo f.64 e a sua “fotografia pura”, sem artifícios técnicos, de composição ou de qualquer
ideia derivada de qualquer outra forma de arte.
Fotografia documental, o momento decisivo de
Cartier-Bresson, a abstração de Man Ray e a
fotografia ao serviço da página impressa
complementam o resto da história, que termina
(pelo menos na minha edição) com um capítulo
sobre a recém-chegada cor.

A World History of Photography (5th edition)
Naomi Rosenblum, Diana Stoll
Abbeville Press (nov. 2019), 744 pág.

A comprar apenas um, talvez fosse este último,
pela escrita apaixonada de Newhall, pela
clareza na abordagem, pela sua história de vida
tão repleta de relatos à volta da própria história
da fotografia. Mas ter os dois na mesma
estante, um ao lado do outro, será a escolha
perfeita, pois o volume editado em 2019 traz a
necessária atualização à obra de Newhall com
mais de 50 anos de existência. Tal como Nyman
atualiza e capitaliza a música de Mozart. Agora
prometam-me que não voltam a torcer o nariz
quando vos falar do filho do pianista Leopold
Godowsky, também ele um músico, e da razão
de ele ser tão importante para a fotografia que
conseguimos fazer hoje em dia.
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WORKSHOPS

FOTOGRAFIA IMPRESSA

Em março/abril, os workshops que vou fazer
estão mais ou menos fechados. O primeiro, a
12 e 13 de março, é indicado para quem já fez
o Workshop Arte da Composição, uma vez que
se irá por em prática aquilo que se aprendeu na
teoria. Ainda existe um par de vagas, pelo que
se estiver interessado poderá saber mais
informação e inscrever-se em primeiraluz.pt.

Para os que gostam de fotografia impressa,
duas notas. A primeira é que a minha loja
continua no sítio do costume e lá podem
encontrar várias impressões de algumas das
minhas fotografias. Em especial, queria
informar que já só existem dois exemplares da
caixa com o Best Of 2021. É limitada a 10
exemplares, por isso se quiserem aproveitar já
sabem onde podem adquirir.

O segundo terá lugar em Manteigas, entre 22 e
25 de abril e está esgotado. Será a terceira
edição do meu Retiro Fotográfico: Paisagens
Interiores e estou em pulgas para que chegue o
dia 22. Vai ser, com certeza, um tempo feliz.
Ainda assim, aproveito para informar que nos
dias 3 a 5 de junho vou voltar a Manteigas,
desta vez com o meu amigo Mário Cunha, para
um workshop verdadeiramente especial, onde
poderão descobrir o que dois formadores e
fotógrafos têm em comum (e único) quando
olham a natureza de forma íntima. Será um
privilégio poder partilhar o palco de ensino e
aprendizagem com o Mário e vocês podem
fazer parte desse evento tão especial
inscrevendo-se aqui.
Por último, ainda há um par de vagas para o
meu Passeio ao Minho Azul, a 21 e 22 de maio,
mais precisamente a Caminha e a uma das
minhas “casas”, Moledo do Minho. Informação
e inscrições em primeiraluz.pt.

A segunda nota tem a ver com o The Print Circle,
o projeto de troca de fotografia impressa entre
fotógrafos portugueses. Em termos simples,
um fotógrafo coloca uma fotografia na coleção
do projeto e recebe uma impressão em troca.
Se ainda não conhecem e querem saber como
tudo funciona, vão a printcircle.pt. Em
alternativa, podem sempre enviar-me um email
ou ligar.
A colecção do Print Circle é para todos os que
gostam de ter fotografia em casa. Há
fotografias para todos os gostos e todos os
estilos são aceites. É uma ótima forma de
começarmos a colecionar fotografia dos nossos
autores favoritos e sem a necessidade de ter
uma impressora. Eu já tenho várias na minha
coleção. Venham de lá essas participações.
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