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Luiz Braga. Balanço no Igarapé, série Nightvision, 2006, fotografia, pigmento s/papel fotográfico de algodão, 45 x 60 cm. Coleção do artista.

Luiz Braga, um clique que inventa outros tons de branco, outros
tons de preto
Sou um ser aquático. Os rios e igarapés permeiam minha vida e fazem parte da construção do meu olhar.1
A imagem do balanço e da criança brincando nas águas do igarapé (pequeno rio ou canal) dignifica a infância.
O silêncio das águas do “caminho de canoa” (em tupi, língua indígena, ygara é canoa e apé, caminho) se oferece à navegação livre do devaneio da criança, fazendo-se
quintal para sua ludicidade e imaginação. Dessa paisagem, as lentes do fotógrafo paraense Luiz Braga trazem a “revelação” da linguagem líquida do rio e a atmosfera
poética que emana da infância no mundo amazônico.
Nas obras de Luiz Braga está a captação fotográfica da visualidade paraense-amazônica. Belém do Pará, onde mora o fotógrafo, é uma cidade de águas, entrecortada por
rios e canais. A água, portanto é um elemento aglutinador e fator integrativo da paisagem cultural e econômica paraense.
Atento, Luiz Braga registra a região amazônica e seus habitantes sem o exotismo do olhar estrangeiro. É um fotógrafo diferenciado dentro da produção visual contemporânea
brasileira; seja porque basicamente trabalha apenas na sua cidade, Belém, e no entorno; seja porque ao longo de mais de 30 anos, desenvolveu uma fotografia com
características próprias, totalmente diversa daquelas produzidas em outras regiões do país.

Série Nightvision
A série Nightvision, da qual faz parte a imagem desta prancha, vem
sendo desenvolvida desde 2006 e nasceu de uma experiência inédita
do artista, até então fiel seguidor da fotografia analógica e reconhecido
como exímio colorista. Com uma câmera digital adquirida em 2004,
descobriu um recurso simples que permite fotografar quase no escuro
total – o nightshot capta as radiações infravermelhas, invisíveis ao olho
humano, dispensando o uso do flash em tomadas noturnas.
Braga acrescentou ao seu equipamento diversos filtros, que
maximizaram o efeito, subvertendo o real. Com essa técnica, paisagens
e indivíduos perdem suas cores naturais para serem preenchidos por
uma luz densa e ao mesmo tempo reluzente, que parece emanar dos
pontos claros projetados a partir de elementos que compõem a cena.
Monocromática, a série se opõe à saturação comum das fotografias
digitais produzidas na contemporaneidade e se aproxima da gravura em
água-forte (gravura produzida sobre uma base metálica).
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O que a imagem nos convoca a pensar?
A imobilidade e o silêncio da imagem dão o que pensar.
Sabemos que uma imagem nunca terá uma interpretação única e
definitiva, e que todas se chocam com nossas memórias, esbarram
nos nossos saberes com nossas operações cognitivas e afetivas sobre
ela. Assim é que, sendo esta uma imagem fixa, para dar conta de uma
experiência de leitura há que se prolongar o tempo do olhar sobre
ela, como também inquietar-se. É bom lembrar que essa experiência,
evidentemente, será limitada na medida em que se trata de um
mergulho numa única obra da produção artística de Luiz Braga. Ou
seja, poderíamos compor e articular essa prancha com outras obras
do fotógrafo ou de outros artistas, fotógrafos ou não, construindo um
rizoma – de relações, conexões – a fim de provocar uma experiência
de leitura mais ampla numa perspectiva de compreensão ampliada da
fotografia, da arte e da cultura.

Uma olhar acolhedor da imagem em nós
Voltemos à imagem Balanço no Igarapé.
Vagueando o olhar sobre a superfície da imagem, é bem possível que
aflorem impressões, ora razões [o inteligível], ora sensações [o sensível].

Frente à vastidão dessas impressões abertas pela imagem, como abordálas? Quais elementos puxar para incitar em quem olha uma experiência
de leitura?
A foto Balanço no Igarapé foi produzida com o recurso usado por Luiz
Braga na série Nightvision (citada acima) e que resulta, intencionalmente,
numa imagem em preto e branco. No fazer desse clique, Luiz Braga
inventa outros tons de branco, outros tons de preto.
Como espectadores, em face a tantas imagens em cores – na TV, na
publicidade, no computador, etc. – que todos os dias vemos ou somos
obrigados a ver, quais sensações nos provoca essa imagem em tons de
preto e branco? Eles embelezam a imagem? Ela é esteticamente mais
bela do que uma imagem em cores? Essa imagem poderá nos trazer
lembranças de um passado cinzento? O que as crianças e jovens,
acostumados com fotos coloridas, pensam sobre imagens em preto e
branco? Imagine se ela fosse colorida...
Vagueando novamente o olhar, o enquadramento do fotógrafo se atenta
para quais elementos? Qual chama mais a atenção? O balanço? A
criança? As águas do igarapé? A paisagem? A incidência da luz lateral que
prateia a água, se fazendo espelho para refletir a sombra do balanço?
Quais relações podem ser feitas entre esses elementos? Quais podem
ser estabelecidas entre a criança e esse cenário, esse espaço?
A composição da imagem pode revelar o modo de vida da criança? Um
modo de vida urbano? Um modo de vida simples? Um modo de vida
rural? Um modo de vida na periferia? Seria esse modo de viver apartado
do mundo real? Como os alunos percebem esse modo de viver da
criança?
O que diferencia o modo de viver da criança retratada na imagem das que
passam a infância na internet, em computadores, assistindo TV, etc.?
Ou de crianças não submetidas à tutela adulta, que são independentes
porque vivem na rua ou porque trabalham desde muito cedo? Sobre
isso, o que pensam os alunos? Como podemos provocar com delicadeza
e seriedade um debate para cercar essas questões?
Luiz Braga batiza a foto de Balanço no Igarapé. O título é informativo
sobre o lugar onde a imagem foi feita. Mesmo com a temática regional,
teria essa imagem um conteúdo universal? Ou só podemos pensá-la
circunscrita ao contexto da geografia amazônica?
A partir da experiência de leitura da imagem Balanço no Igarapé, como
justificar a afirmação do escritor e poeta João de Jesus Paes Loureiro:
“Não é a fotografia de algo. É a transformação desse algo em fotografia”?

Um olhar de pesquisador visual para
identificar intencionalidades
Hoje quase todo mundo fotografa. Encontros com amigos, festas de
aniversário, aquele passeio incrível que merece uma selfie... Com câmera
de filme ou digital, profissionais ou amadoras, celular, o que se faz é
registrar um momento. Para postar no Facebook, guardar num álbum,
colocar no porta-retratos ou mostrar no celular, a fotografia faz parte
do nosso cotidiano. Para além dos usos afetivos e documentais que
pode apresentar, será que a maior parte das pessoas utiliza a linguagem
fotográfica como meio expressivo da individualidade?
Para além do mero clique sem “pensar/olhar” e para reconhecer um
olhar fotográfico, ampliando a percepção visual, seguem algumas
proposições para experimentação e aproximação dos alunos do universo
da fotografia.
Utilizando uma câmera digital, que pode ser do celular ou emprestada da
escola, a proposta é fotografar a região onde moram, observando:

Luz

Tente fotografar várias vezes um objeto ou cena, variando a posição em
relação à luz natural:
• Luz frontal – quando a cena ou o objeto está iluminado de frente, a
luz vem por trás do fotógrafo.
• Luz lateral – incide lateralmente sobre o objeto ou cena. A posição do
fotógrafo em relação à luz também é lateral.
• Contraluz – é a que vem por trás do objeto. A luz está de frente para
o fotógrafo, convertendo o objeto ou cena em silhueta.
Quais diferenças são percebidas nessas três condições de luz?

Aproximar ou distanciar

Escolha uma cena a ser fotografada. Repare nas proporções que aparecem
no visor ao ficar mais próximo ou distante. Escolha qual a melhor posição
para a câmera antes de registrar a cena. Quando há aproximação, de
que modo a quantidade de informações visuais se altera? E quando há
distanciamento?

Enquadramento

É o resultado das escolhas dos elementos que vão aparecer na foto;
ou seja, é definir o que será visível dentro do quadro – a área entre as

bordas do visor da câmera.
Escolha um objeto ou cena e sem olhar no visor da câmera faça o clique.
Agora, olhando pelo visor da câmera, escolha o que deve ser destacado
na foto. Identifique o que está “sobrando” na imagem. Reenquadre de
maneira a eliminar ou ao menos minimizar o que não interessa. Lembrese que o enquadramento deve ter uma intenção.

Regra dos terços

Olhando pelo visor da câmera, divida mentalmente o quadro em três
partes, tanto na vertical como na horizontal, montando assim uma
grade. Escolha os pontos de intersecção das linhas para posicionar o
seu objeto ou cena. Tais pontos costumam chamar mais a atenção do
observador.
O que diferencia uma foto com enquadramento de outra que não tem?

White Balance

As câmeras digitais têm um ajuste de cor para cada tipo de luz. O
chamado balanço de branco ou white balance (WB) possibilita o registro
da imagem com as mesmas cores da situação real, ou o mais próximo
possível. Experimente fotografar o mesmo ambiente variando esse
recurso (incandescente, fluorescente, luz solar, etc.) até achar a cor que
melhor se ajusta à cena fotografada.
O que foi possível perceber em relação a cor?

De volta à foto de Luiz Braga

Após a realização dessas experimentações, a proposta é voltar a olhar a
imagem Balanço no Igarapé. O que as crianças e jovens descobrem na
imagem que antes não tinham percebido?

Sobre Luiz [Otávio Salameh] Braga
(Belém/PA, 1956)
Autodidata, começa a fotografar aos 11 anos. Em 1975 inicia a trajetória
profissional nas áreas de retrato, publicidade e arquitetura e ingressa na
Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Pará (UFPA), onde se
forma em 1983. Em 1979 realiza a primeira mostra individual, com retratos,
cenas de rua e de trabalhadores ribeirinhos em preto e branco. Integra
o projeto Visualidade Popular na Amazônia, promovido pela Fundação
Nacional de Arte (Funarte), em 1982. Com base nessa experiência, seus
ensaios tornam-se predominantemente coloridos e passam a enfocar a
cultura visual, a população e a paisagem amazônica. Na década de 1980,
o contato com curadores como Rosely Nakagawa e Paulo Herkenhoff
intensifica sua participação em exposições nacionais e internacionais.
Com a série A Margem do Olhar ganha o Prêmio Marc Ferrez do Instituto
Nacional de Fotografia da Funarte (1988). Nessa época começa a fotografar
misturando luzes naturais e artificiais, o que confere um caráter não
naturalista às imagens. Recebe o Prêmio Fotografia Colorida Leopold
Godowsky, da Universidade de Boston (USA), em 1991, e Bolsa Vitae de
Fotografia, em 1996. Suas obras estão presentes nos acervos de importantes
museus nacionais e internacionais. Em 2009, foi o representante do Brasil na
53ª Bienal de Veneza.
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