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A FOTOGRAFIA BRASILEIRA NO SÉCULO XIX E XX. NO ACERVO DO 
INSTITUTO MOREIRA SALLES

Sergio Burgi
IMS

Introdução

O Instituto Moreira Salles é uma instituição cultu-
ral dedicada ao resgate e à valorização da cultura bra-
sileira. Dentro dessa perspectiva, elegeu a fotografia 
como uma de suas áreas de atuação prioritária, ao 
lado da literatura, da iconografia e da música popular. 

O Acervo Fotográfico do IMS (https://ims.com.br/
acervos/fotografia/), preservado no Rio de Janeiro, 
começou a ser formado em 1995 com a aquisição 
da Coleção Mestres da Fotografia Brasileira do Sé-
culo XIX, seguida da aquisição, no mesmo ano, de 
44 negativos de autoria de Claude Lévi-Strauss, com 
imagens de São Paulo registradas pelo antropólogo 
entre 1935 e 1937, período em residiu na cidade 
para lecionar na recém-fundada Universidade de São 
Paulo (USP). Este conjunto inicial de cerca de 2.600 
imagens foi ampliado ao longo dos anos, chegando a 
um total de mais de 2.000.000 de imagens em 2018.

RESUMEN

En 1995 el Instituto Moreira Salles (IMS) co-
menzó a crear su actual colección de más de dos 
millones de imágenes en fotografía brasileña, con 
una significativa inversión, que fue simultánea a 
la construcción de unas instalaciones adecuadas 
para custodiar y preservar estos importantes con-
juntos en el Centro Cultural IMS de Río de Janei-
ro. Se trata de más de cincuenta colecciones, la 
mayoría de ellas formadas por la obra completa 
de nombres importantes de la fotografía brasileña 
como Marc Ferrez, Thomaz Farkas, José Medeiros, 
Marcel Gautherot, Geraldo de Barros, Maureen Bi-
silliat, Otto Stupakoff y Mario Cravo Netto, entre 
otros, que constituyen el núcleo de los fondos de 
fotografía del IMS. Representan un compromiso 
constante tanto para la conservación como para 
la investigación, mediante el examen detallado 
del rol que estos artistas fotógrafos tuvieron en 
el desarrollo del campo de la fotografía en Brasil 
desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad.

RESUM

El 1995 l’Institut Moreira Salles (IMS) va co-
mençar a crear la seva actual col·lecció de més de 
dos milions d’imatges en fotografia brasilera, amb 
una significativa inversió, que va ser simultània 
a la construcció d’unes instal·lacions adequades 
per a custodiar i preservar aquests importants 
conjunts al Centre Cultural IMS de Rio de Janei-
ro. Es tracta de més de cinquanta col·leccions, 
la majoria d’elles formades per l’obra completa 
de noms importants de la fotografia brasilera com 
ara Marc Ferrez, Thomaz Farkas, José Medeiros, 
Marcel Gautherot, Geraldo de Barros, Maureen Bi-
silliat, Otto Stupakoff i Mario Cravo Netto, entre 
d’altres, que constitueixen el nucli dels fons de 
fotografia de l’IMS. Representen un compromís 
constant tant per a la conservació com per a la 
recerca, mitjançant l’examen detallat del rol que 
aquests artistes fotògrafs van tenir en el desenvo-
lupament del camp de la fotografia a Brasil des de 
mitjans del segle XIX fins a l’actualitat.

SUMMARY

IMS began in 1995 to build its present col-
lection on Brazilian photography of more than 
2,000,000 images, with a simultaneous signifi-
cant investment in the construction of proper faci-
lities to hold and preserve these important assets 
at the IMS Cultural Center in Rio de Janeiro. More 
than fifty collections, most of them comprising 
the full body of work of important names in Brazi-
lian photography, as Marc Ferrez, Thomaz Farkas, 
José Medeiros, Marcel Gautherot, Geraldo de Bar-
ros, Maureen Bisilliat, Otto Stupakoff and Mario 
Cravo Netto, among others, are at the core of IMS 
photography holdings and represent a permanent 
commitmment to both preservation and research, 
by the detailed examination of the lifelong role 
that these individual artist/photographers had on 
developing the field of photography in Brazil from 
the mid 19th century to the present.
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Janeiro, realizando uma obra única de registro da pai-
sagem urbana e natural da então capital do país.

Quase metade da produção fotográfica de Ferrez 
foi realizada na cidade do Rio de Janeiro e seu entor-
no. A outra parte registra as regiões do Brasil que ele 
regularmente percorreu em seus diversos trabalhos 
comissionados, tanto como fotógrafo da Comissão 
Geológica do Império, em meados dos anos 1870, 
quanto como fotógrafo das construções ferroviárias 
no Brasil, especialmente entre 1880 e 1890, quando 
produziu um grande panorama da paisagem brasileira 
de sua época. Em suas fotografias do Rio de Janeiro, 
além do espaço construído, registra a exuberância da 
natureza que a envolve.

Sempre atento às inovações tecnológicas, Marc 
Ferrez aumentou suas possibilidades de fotografar 
paisagem com a câmera Brandon, equipamento de fo-
tografia panorâmica de varredura, sendo o único fotó-
grafo da década de 1880 a fazer esse tipo de registro 
em grande formato no Brasil, que o levou mais tarde a 
suas magistrais fotografias de arquitetura produzidas 
durante a construção da avenida Central no Rio de Ja-
neiro e também a seu envolvimento com a introdução 
do cinema e da fotografia estereoscópica em cores no 
Brasil no início do século XX.

Ferrez foi o único fotógrafo no século XIX a percorrer 
todas as regiões do território nacional e isso o ajudou 
a se tornar, já em meados dos anos 1870, o principal 
responsável, em seu século, pela divulgação da ima-
gem do Brasil no exterior participando de exposições 
internacionais, publicando imagens em diversas revis-
tas e almanaques do período e por meio da intensa e 
constante produção e comercialização de imagens do 
Brasil no seu estabelecimento, na capital do Império.

Ferrez inaugurou seu ateliê durante a Guerra do 
Paraguai, em 1867, sob o nome Marc Ferrez & Cia.. 
Engajou-se em grandes projetos documentais comis-
sionados pelo governo, fazendo o acompanhamento 
fotográfico das obras de construção e expansão de 
ferrovias, de captação e abastecimento de água, do 
cultivo de café, então o principal produto de exporta-
ção do país, e como fotógrafo da Marinha Imperial, 
consolidando-se como o maior fotógrafo paisagista do 
século XIX no Brasil.

Aos 32 anos, quando trabalhava para a Comissão 
Geológica do Império (1875 e 1876), principal missão 
científica do país financiada pelo governo, o artista já 
estava em seu pleno domínio técnico. Seu controle de 
luz e sua precisão na escolha do ponto de vista res-
saltaram com mestria os aspectos formais das cenas 
registradas. O elemento humano participa de maneira 
discreta, conferindo escala aos cenários naturais ou 
urbanos e levando o olhar a percorrer a imagem em 
todas as suas dimensões.

Com a aquisição de importantes acervos como a 
Coleção Gilberto Ferrez, o IMS passou a ter a mais 
significativa coleção de fotografia brasileira do Sécu-
lo XIX, incluindo a obra do fotógrafo Marc Ferrez, o 
principal nome da fotografia no período no Brasil. For-
mou também o melhor conjunto relativo à produção 
fotográfica brasileira da primeira metade do século 
XX, incluindo a obra completa de nomes como Mar-
cel Gautherot, Hildegard Rosenthal, Alice Brill, Carlos 
Moskovics e Henri Ballot, além de ter um crescente 
número de autores mais contemporâneos como José 
Medeiros, Geraldo de Barros, Thomaz Farkas, Hans 
Gunter Flieg, Madalena Schwartz, Maureen Bisilliat, 
Mario Cravo Neto e Walter Firmo, entre outros.

As razões principais para esse esforço de colecio-
nismo estão associadas à percepção da importância 
da fotografia no campo das artes, tanto do ponto de 
vista formal e estético, como em termos documen-
tais, especialmente nos aspectos associados à tarefa 
de construção e reconstrução dos valores culturais 
ligados à memória e à história de um país.

Some-se a isso a preocupação com a fragilidade 
deste meio que é o objeto fotográfico, em todas as 
suas formas e processos, e constata-se a necessi-
dade de ações eficazes de preservação, pesquisa, 
curadoria e difusão destes acervos através de um in-
vestimento de ponta que reúna capacitação técnica 
e profissional, dentro de uma política institucional de 
médio e longo prazo. Foi exatamente esse o percurso 
do Instituto Moreira Salles na área de fotografia ao 
longo dos últimos 23 anos.

Quatro das mais significativas obras completas de 
importantes fotógrafos brasileiros dos séculos XIX e 
XX reunidas no acervo do Instituto Moreira Salles são 
detalhadamente apresentadas a seguir.

Marc Ferrez (1843-1923)

A paisagem é uma marca indelével na história e na 
representação do Rio de Janeiro. Desde os primeiros 
relatos sobre a baía de Guanabara, a iconicidade de 
sua geografia já se fazia presente. Artistas viajantes 
do século 18 e início do 19 retrataram em desenhos, 
pinturas e gravuras sua singular localização, incrusta-
da entre o mar e as montanhas, que moldam a cidade 
desde a sua fundação, em 1 de março de 1565.

Fotógrafos como Revert Henry Klumb, Victor Frond, 
Augusto Stahl e Georges Leuzinger produziram entre 
1856 e 1875 uma extensa documentação do Rio de 
Janeiro e de sua paisagem.

 Marc Ferrez, que iniciou suas atividades profis-
sionais em 1867, interagiu com todos eles e, a partir 
de 1875, passa a ser o principal fotógrafo do Rio de 
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poderosa vertente de seu trabalho, imagens únicas 
que marcariam para sempre a iconografia brasileira 
do século XIX. Ferrez percorre os arredores da cida-
de, seja na montanha ou na baía, construindo uma 
visão pessoal e poética do espaço urbano com suas 
fotografias dos locais de fronteira entre o natural e o 
construído, áreas mágicas que até hoje caracterizam 
a grande metrópole em que se transformou a cidade 
do Rio de Janeiro ao longo do século XX.

Ferrez buscou ampliar a representação da pai-
sagem social e humana do país em sua obra com 
projetos fotográficos e editoriais desenvolvidos em 
parceria com outros editores e fotógrafos, como 
Henri Gustave Lombaerts e Joaquim Insley Pacheco. 
Análises recentes em seus negativos indicam que re-
tratos antes atribuídos exclusivamente a ele foram, 
na verdade, feitos por outros fotógrafos, mas inte-
gram seu acervo justamente por causa desses pro-
jetos desenvolvidos em parceria entre 1880 e 1910, 
principalmente os editoriais (nos quais foram usados 
processos fotomecânicos da época, como a colotipia 
e a fotogravura).

Graças à preservação de seu acervo, que inclui ex-
pressiva série de mais de cinco mil negativos de vidro 
originais hoje reunidos no IMS, além de centenas de 
tiragens originais, entre fotografias, estereoscopias, 
autocromos e impressões fotomecânicas, totalizando 

O trabalho feito por Ferrez para a Comissão Geo-
lógica coloca-o definitivamente no mesmo patamar de 
outros importantes fotógrafos viajantes do século XIX, 
como Francis Frith, no Egito, Samuel Bourne, na Índia, 
John Thomson, na China, e Carleton E. Watkins, nos 
Estados Unidos. Foi com esse trabalho que sua ativi-
dade profissional como fotógrafo de paisagem evoluiu, 
pois precisou na época buscar soluções técnicas ain-
da mais arrojadas. Aprimorou as vistas panorâmicas e 
adquiriu, em 1878, em Paris, o aparelho inventado e 
construído por David Hunter Brandon. Aperfeiçoado por 
Ferrez, o equipamento permitia a produção de vistas 
panorâmicas sobre chapas de vidro de 40 x 110 cm.

O que caracteriza a produção de Ferrez no final 
dos anos 1870 e início dos anos 1880 é justamen-
te o constante investimento em câmeras de grande 
formato e panorâmicas, como a câmera panorâmica 
de varredura Brandon, e por isso foi o único fotógrafo 
comissionado brasileiro capaz de operar no limite das 
possibilidades técnicas e formais daquele momento. 
O emprego de negativos de vidro de grande formato 
atinge seu maior virtuosismo na série sobre a cons-
trução da avenida Central e de edificações associa-
das a ela, a que se dedicou de 1903 a 1911.

Adotadas desde o início da carreira e raras entre 
os demais estúdios fotográficos do período, as pai-
sagens naturais e vistas urbanas compõem a mais 

https://ims.com.br/titular-colecao/marc-ferrez/ 
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a sua obra –que inclui ainda ao redor de 3 mil diaposi-
tivos e negativos coloridos.

Todos esses aspectos de seu trabalho, entretanto, 
não foram conhecidos em profundidade pelo público 
durante o período de vida de Gautherot. Por atuar num 
país onde a fotografia não integrou um circuito de arte 
até pelo menos o início dos anos 1980 –e que somen-
te agora, no início do século XXI, permeia o sistema 
de galerias, museus, instituições culturais e coleções 
públicas e privadas–, o trabalho de Gautherot não rece-
beu um olhar curatorial pleno no seu período de elabo-
ração. Como decorrência, o fotógrafo morreu em 1996 
sem ter seu acervo incorporado a uma instituição cultu-
ral. Em 1999, todavia, a família do fotógrafo optou por 
transferir a obra de Gautherot para o IMS, mudando o 
cenário de sua conservação e difusão.

Nestes últimos nove anos, o Instituto realizou um 
amplo trabalho de preservação do acervo, que foi 
higienizado, acondicionado e mantido em condições 
ambientais adequadas à sua preservação permanen-
te –o que inclui o arquivamento a baixa temperatura 
(menos de 0º C) dos conjuntos de negativos com ele-
vada acidez do suporte de diacetato e dos diapositi-
vos em cores.

mais de 10.000 itens, a trajetória de Marc Ferrez em 
todas as suas fases pode hoje ser pesquisada e re-
construída. 

Marcel Gautherot (1910-1996)

O trabalho de Marcel Gautherot é fundamental na 
história recente da fotografia brasileira. Em vida, ele 
trabalhou com grandes nomes da cultura brasileira, 
como Rodrigo Melo Franco de Andrade (no Iphan), 
Edison Carneiro (na Comissão Nacional do Folclore), 
Oscar Niemeyer (na construção de Brasília) e Roberto 
Burle Marx (em diversos momentos de suas ativida-
des como arquiteto paisagista).

Sua obra fotográfica é marcada pela abrangência 
territorial e regional, pela diversidade temática e por 
uma extraordinária qualidade estética –que se bene-
ficiou de sua formação como arquiteto de interiores 
e designer. E esse rigor formal também é observado 
no modo sistemático como Gautherot organizou seu 
acervo com cerca de 2.200 pranchas contato e mais 
de 21 mil negativos em preto e branco editados de 
forma a permitir uma leitura clara e detalhada de toda 

https://ims.com.br/titular-colecao/marcel-gautherot/ 
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nidos em 2009 na publicação Norte editada pelo IMS 
com imagens de Gautherot do Amazonas e do Pará).

Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, é con-
vocado para servir o exército francês em Dacar, no 
Senegal. Com o armistício de 1940, é desmobilizado 
e, em função da ocupação nazista de Paris e da inter-
rupção das atividades do Museu do Homem, decide 
retornar ao Brasil, estabelecendo-se aqui definitiva-
mente como fotógrafo.

No Rio de Janeiro, então capital do país, Gauthe-
rot encontrará um circulo de relacionamentos que lhe 
permitirá rapidamente reconstituir as perdas sofridas 
com a eclosão da guerra na Europa e reinserir-se num 
círculo de intelectuais e artistas equivalente àquele 
que freqüentou na década anterior em Paris. É na sede 
do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacio-
nal (SPHAN), situada no prédio do Ministério da Edu-
cação e Saúde, projetado por Lucio Costa, Niemeyer, 
Jorge Machado Moreira, e outros nomes importantes 
da arquitetura moderna brasileira, sob a orientação 
de Le Corbusier, que Gautherot se relacionará com 
Rodrigo Melo Franco de Andrade, Carlos Drummond, o 
próprio Lucio Costa, em projetos do SPHAN ligados ao 
patrimônio histórico, dentro da visão de construção 
de uma identidade nacional desenvolvida durante a 
gestão de Gustavo Capanema, ministro da educação 
e saúde pública de governo de Getúlio Vargas, vincu-
lando a preservação do patrimônio colonial brasileiro, 
em especial o barroco mineiro, à arquitetura moderna 
sendo desenvolvida no país.

Em 2010 comemorou-se simultaneamente os cin-
qüenta anos de Brasília e os cem anos de nascimento 
de Marcel Gautherot (1910-19996), radicado no Bra-
sil desde 1940, cujas imagens da nova capital do país 
foram seguramente as mais difundidas desde a sua 
construção e inauguração, em especial nos veículos 
de comunicação especializados nacionais e interna-
cionais sobre arquitetura e urbanismo. Gautherot rea-
liza esta extensiva documentação fotográfica sobre a 
construção de Brasília aos 50 anos de idade, já como 
fotógrafo maduro e estabelecido.

No período posterior ao fim da segunda guerra 
mundial, em relação à construção de cidades plane-
jadas baseadas nas discussões do CIAM (Congres-
so Internacional de Arquitetura Moderna) e da Car-
ta de Atenas de 1929, como são Brasília, no Brasil, 
e Chandigarh, na Índia, os trabalhos realizados por 
Gautherot em Brasília a pedido de Niemeyer e pelo 
fotógrafo Lucien Hervé em Chandigrah para Le Corbu-
sier revelam a importância da fotografia como veículo 
privilegiado de comunicação descritiva e artística da 
modernidade. 

O que surpreende na obra de Gautherot é sua di-
versidade, realizando uma fotografia humanista e do-

A difusão iniciou-se em 2001, com a exposição e 
publicação do catálogo “O Brasil de Marcel Gauthe-
rot”, que percorreu todos os centros culturais do IMS 
(Rio de Janeiro, São Paulo e Poços de Caldas), tendo 
grande público e excelente repercussão na mídia.

Paralelamente, a obra de Gautherot integrou deze-
nas de importantes projetos expositivos realizados no 
exterior, em particular na França e em diversos outros 
países da Europa. Suas fotografias, especialmente de 
arquitetura, paisagem e cultura popular, em função 
da imediata disponibilização do acervo para consul-
ta desde o momento de sua aquisição, foram utiliza-
das em diversas publicações no Brasil e no exterior, 
tornando-se igualmente objeto de pesquisas e teses 
acadêmicas. 

Seu trabalho fotográfico cobre vastas áreas e regi-
ões do Brasil, temáticas diversas e possui excepcional 
qualidade estética graças a sua formação em arquite-
tura e desenho de interiores na Ecole National des Arts 
Decoratifs, atual Ecole National Superiore des Arts De-
coratifs (ENSAD), em Paris. Nos cinco anos seguintes, 
Gautherot desenvolverá sua formação acadêmica e 
prática de arquiteto e decorador, alinhado com a emer-
gência do movimento moderno na arquitetura.

Ainda durante a década de 1930, Gautherot apro-
xima-se da Alliance Photo em Paris, primeira agência 
fotográfica francesa de alcance internacional, onde 
outros fotógrafos de renome se destacam: Rene 
Zuber, Emeric Feher, Pierre Boucher e Pierre Verger. 
Neste período, realiza uma série fotográfica na Gré-
cia, possivelmente já em 1934. Em 1935, Gautherot 
participa da exposição Affiche Photo Typo, que reúne 
fotógrafos da Alliance Photo e designers como Le Hou-
ef e Robert Pontabry.

Um ano depois, em 1936, Gautherot torna-se co-
laborador do Museu do Homem, no Palais Chalot em 
Paris, projetando em 1937 juntamente com Robert 
Pontabry a nova moderna sala de cinema do museu, 
dedicando-se também a organização do acervo e a 
estruturação dos serviços fotográficos do museu em 
parceria com Pierre Verger.

Em final de 1936, ele realiza a serviço do Museu 
do Homem viagem ao México com duração de alguns 
meses, permanecendo naquele país até o início de 
1937 fotografando suas diversas regiões e culturas. 
Dessa estada no México, onde conheceu Manual Alva-
rez Bravo e sua esposa Lola, Gautherot posteriormen-
te diria que Cartier-Bresson e Alvarez Bravo eram seus 
fotógrafos de referência.

Em 1939, ainda a serviço do Museu do Homem 
viaja para o Brasil (influenciado pala leitura de Jubiabá 
de Jorge Amado, publicado na Franca em 1938) e per-
corre a Amazônia e o Nordeste retratando a natureza 
e a população daquelas regiões (trabalhos estes reu-



78

Estas imagens extremamente elaboradas, produ-
zidas na sua maioria como trabalhos comissionados, 
particularmente aquelas no âmbito da fotografia in-
dustrial e de produtos industriais, nos direcionam por 
um lado para o universo imagético já designado como 
o do “êxtase das coisas”, onde a fotografia posiciona-
se como a ferramenta por excelência para o registro 
e visualização dos objetos da sociedade industrial e 
para sua subseqüente comercialização e circulação 
através das novas ferramentas da publicidade e pro-
paganda, que incorporam maciçamente a fotografia 
em peças publicitárias a partir principalmente dos 
anos 1950.

Por outro lado, dentro de uma perspectiva como 
aquela colocada pela escola alemã da “’Objetividade” 
(“Sachlichkeit”), voltada para o registro fotográfico se-
riado da sociedade industrial e representada princi-
palmente pelo trabalho do casal Bernd e Hilla Becher, 
–em cuja obra a ambivalência da própria objetividade 
fotográfica é o que em última análise libera as ima-
gens  de seu contexto original e permite dessa ma-
neira leituras formais e poéticas dos objetos regis-
trados que transcendem sua dimensão referencial e 
documental –, a fotografia de Flieg de alto rigor formal 
permite com que estruturas industriais registradas de 
maneira objetiva e direta conduzam a imagens de for-
te viés abstrato, ampliando e atualizando a relevância 
de sua produção fotográfica no âmbito da fotografia 
artística moderna e contemporânea.

cumental, de forte viés etnográfico, ao mesmo tempo 
em que produz um dos mais significativos trabalhos 
no campo da fotografia de arquitetura.

Seu arquivo de mais de 3.000 fotografias de Bra-
sília integra seu acervo de aproximadamente 25.000 
imagens, hoje reunido e preservado no Instituto Morei-
ra Salles, incluindo negativos, contatos, diapositivos e 
fotografias originais, além de livros e documentos, que 
permitem uma visão mais detalhado sobre a vida e a 
carreira do fotógrafo. Em 2016, uma grande retrospec-
tiva de sua obra foi apresentada na Maison Européen-
ne de la Photographie em Paris, sua cidade natal.

Hans Günter Flieg (1923)

Hans Günter Flieg estabeleceu-se no Brasil em 
1945, como fotógrafo de indústria, publicidade e ar-
quitetura. Flieg registrou, por 40 anos, o desenvolvi-
mento industrial brasileiro, além de ter documentado 
o design, a arquitetura e a publicidade no país en-
tres os anos de 1940 e 1980 –fotografando instala-
ções industriais, edificações e objetos que revelam 
esse período. Dentro desse universo, encontram-se, 
por exemplo, imagens das instalações industriais de 
empresas como Willys-Overland, Mercedes Benz e 
Marcas Famosas S/A, pioneiras da indústria automo-
bilística no Brasil, além de imagens de estandes de 
grandes indústrias em feiras nacionais, como o da fá-
brica de calçados Clark na Exposição Comemorativa 
do IV Centenário de São Paulo, Parque do Ibirapuera, 
São Paulo, SP, 1954 e o estande da Mercedes-Benz 
do Brasil na Exposição Internacional de Indústria e Co-
mércio, no Pavilhão de São Cristóvão, Rio de Janeiro, 
RJ, 1960, ambos projetos do arquiteto Henri Maluf.

Paralelamente ao trabalho na indústria, Flieg foto-
grafou para grandes agências de publicidade do perío-
do como Standard e Thompson, participando também 
no 1º Salão Nacional de Propaganda, realizado no Mu-
seu de Arte de São Paulo em 1950 e no ano seguin-
te, em 1951, atuou como fotógrafo oficial da primeira 
Bienal de Arte de São Paulo, realizada no Museu de 
Arte Moderna de São Paulo. 

A releitura de acervo de Flieg neste início do sécu-
lo XXI –caracterizado pela construção da sociedade do 
conhecimento e da informação, em oposição à socie-
dade industrial de meados do século passado– per-
mite que a obra do fotógrafo seja interpretada dentro 
de novas e atuais perspectivas, ultrapassando assim 
sua dimensão referencial e documental.

O trabalho de Flieg desenvolve-se a partir dos anos 
1940 fortemente influenciado pela modernidade euro-
péia, aliando o domínio na elaboração formal da ima-
gem fotográfica a um absoluto controle da iluminação, 
exposição e processamento da película.

https://ims.com.br/titular-colecao/hans-gunter-flieg/ 
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Nascido em Chemnitz, Alemanha, em 1923 mu-
dou-se para São Paulo em 1939 com sua família. Ao 
chegar ao Brasil, tendo começado a fotografar na ado-
lescência e feito um curso especializado com Grete 
Karplus, no Museu Judaico de Berlim, Flieg trazia na 
bagagem alguns equipamentos Leica e uma câmera 
Linhof, além de livros sobre fotografia e exemplares 
da revista Life, uma de suas fontes de inspiração. Em 
1945, estabeleceu-se como fotógrafo profissional no 
Brasil, produzindo imagens comissionadas por gran-
des empresas, sem, no entanto, limitar sua aborda-
gem estética. Fotografa para o catálogo da Indústria 
Cristais Prado em 1947, e no ano seguinte faz o pri-
meiro calendário fotográfico anual da Pirelli. 

Sua atividade como fotojornalista foi bissexta, com 
trabalhos em sua maioria para o jornal O Estado de 
S.Paulo. Em 1971, trabalhou também para a UNICEF 
realizando imagens de arte e folclore populares. Uma 
das exposições mais completas de sua obra foi a re-
trospectiva Hans Günter Flieg: 40 anos de fotografia, 
realizada pelo Museu da Imagem e do Som de São 
Paulo, em 1981. 

A obra fotográfica completa de Hans Gunter Flieg é 
composta por mais de 59 mil negativos e fotografias 
e contém registros fotográficos que se iniciam ainda 
na Alemanha e se estendem até meados da década 
de 1980. Em julho de 2006, foi incorporada ao acervo 
do Instituto Moreira Salles e está, desde então, dis-
ponível e aberta para pesquisas e estudos de seus 
importantes aspectos documentais e estéticos. 

Thomaz Farkas (1924-2011)

Thomaz Farkas é um dos grandes expoentes da 
fotografia moderna no Brasil. Nascido em Budapeste, 
Hungria, em 1924, chega com a família em São Paulo 
no ano de 1930.

Em 1932, com apenas oito anos de idade, Farkas 
ganha de seu pai a primeira câmera fotográfica e du-
rante os dez anos seguintes realiza imagens que po-
dem ser compreendidas como experimentos visuais 
fotográficos intuitivos e exploratórios à maneira de 
Lartigue –onde família, animais domésticos, o grupo 
de amigos de bicicleta, fatos relevantes como o Ze-
ppelin sobre a cidade e a construção do estádio do 
Pacaembu nos arredores de sua residência são todos 
temas para incursões fotográficas e, em alguns ca-
sos, também cinematográficas. 

A qualidade e o frescor destas imagens do período 
de infância e adolescência devem-se, por um lado, ao 
espírito livre e investigativo que caracteriza Thomaz 
Farkas desde cedo até os dias de hoje e, por outro, à 
imersão precoce no universo da fotografia em função 

da atividade comercial da família neste ramo (sócios 
da Fotoptica, uma das empresas pioneiras na comer-
cialização de equipamentos fotográficos no Brasil).

As primeiras séries autorais de Thomaz Farkas es-
tão associadas ao seu ingresso formal no Foto Clube 
Bandeirante em 1942, aos dezoito anos. Predominam 
a partir deste momento suas fotografias de forte viés 
formal e abstrato, baseadas em construções de luz e 
sombra a partir da paisagem, arquitetura, objetos ou 
naturezas mortas, além de imagens marinhas regis-
trando a água e a luz por ela refletida em suas cons-
tantes mutações de forma.

Os trabalhos de Farkas, em conjunto com outros 
fotógrafos atuantes no período, como Geraldo de 
Barros, German Lorca, José Vergareche e outros, se 
constituem na vertente formadora da fotografia mo-
derna brasileira, confrontando, inovando e ampliando 
a linguagem então praticada no âmbito do fotoclubis-
mo, predominantemente pictorialista. Afinados com 
as vanguardas européias e norte-americanas, seus 
integrantes buscavam uma estética específica, com 
novos enquadramentos e pontos de vista inusitados. 
Muitas das fotos de Farkas deste período resultam 
em abstrações geométricas que prenunciam o cons-
trutivismo que vigoraria na década seguinte nas artes 
plásticas no país. 

Em 1948, viaja aos Estados Unidos, onde estabe-
lece contato com o fotógrafo Edward Weston, na Cali-
fórnia, e com o fotógrafo e então curador de fotografia 
do Museu de Arte Moderna (MoMA), em Nova York, 
Edward Steichen. Realiza no ano seguinte (1949) sua 
exposição individual Estudos fotográficos no Museu 
de Arte Moderna de São Paulo. Ainda nesse mesmo 
ano, a pedido de Pietro Maria Bardi, juntamente com 
Geraldo de Barros, monta o laboratório fotográfico do 
MAM/SP.

É neste período também que seus interesses se 
ampliam e sua fotografia se volta para uma visão mais 
humanista, através de uma abordagem mais próxima 
do fotojornalismo e da fotografia documental, visão 
esta que passa a interagir com seus interesses estéti-
cos e formais, como, por exemplo, nas séries de ima-
gens sobre o Rio de Janeiro que incorporam o retrato 
e a vida dos moradores de bairros populares e regiões 
do centro histórico da então capital federal do país. 
São desse período também suas fotografias sobre o 
balé Yara, sobre usinas hidrelétricas (ainda de forte 
caráter formal e realizadas durante viagens do curso 
de engenharia), além da significativa série surrealista 
produzida em conjunto com colegas da universidade.

A linguagem que utiliza nas séries fotográficas que 
realiza sobre a construção de Brasília, alinhada com 
o fotojornalismo e a fotografia documental, parece já 
apontar para os trabalhos que realizaria durante as dé-
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cadas de 1960 e 1970, em especial a Caravana Fa-
rkas de documentários cinematográficos sobre o Bra-
sil profundo e a série em cores sobre a Amazônia e 
Nordeste (Notas de viagem), todos trabalhos de forte 
vertente humanista. 

Esta trajetória de mais de quarenta anos de pro-
dução fotográfica reafirma a constatação do crítico de 
arte Lorenzo Mammi de que a fotografia de Farkas 
pode ser considerada (em especial quando analisada 
retrospectivamente como neste projeto) “popular sem 
demagogia e moderna sem violência”. 

É, portanto, exatamente na síntese que faz das 
vertentes formais e humanistas de sua obra fotográfi-
ca, mediada por sua personalidade sempre sensível, 
afetiva e sinceramente preocupada pela condição do 
outro e também do país que adotou, que reside a con-
tribuição de Thomaz Farkas para a fotografia brasileira 
moderna e contemporânea.

Seu acervo de mais de 40.000 imagens está de-
positado, em comodato, no Instituto Moreira Salles.

Conclusão

A atividade curatorial do Instituto Moreira Salles 
tem sido fundamental no processo de resgate e difu-
são da obra de mestres da fotografia brasileira que 
produziram trabalhos com significado, abrangência e 

escopo equivalentes aos de grandes nomes da foto-
graia européia, norte-americana e mundial. 

No Brasil, o circuito de arte associado à fotografia 
só atingiu expressão significativa e mais abrangente 
após os anos 1980. Por esse motivo, nomes como 
Marcel Gautherot, apenas para citar um dos muitos 
autores presentes no acervo do IMS com sua obra 
completa, produziram mais intensivamente para as 
áreas de fotografia aplicada e significativamente me-
nos para o circuito de museus e galerias, o que fez 
com que as tiragens de época existentes destes au-
tores sejam pouco representativas de sua produção 
artística total. 

Dentro deste quadro, o IMS tem se dedicado, por 
um lado, tanto à preservação, conservação e difusão 
dos originais de época existentes no acervo (as fo-
tografias originais, também denominadas vintages), 
como também, por outro, em certos projetos à rea-
lização de tiragens contemporâneas da obra desses 
autores a partir dos negativos originais existentes no 
acervo, preferencialmente nos processos fotográficos 
de suas respectivas épocas (albuminas contemporâ-
neas, no caso de Marc Ferrez, e fotografias em gelati-
na/prata sobre papel de fibra, no caso de Gautherot). 

Estas tiragens são, em muitos casos, essenciais 
para uma leitura abrangente e sistemática da produ-
ção desses autores, em especial em projetos curato-
rias de caráter retrospectivo. Produzidas a partir de 

https://ims.com.br/titular-colecao/thomaz-farkas/ 
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seus negativos originais, os quais compreendem o 
conjunto de sua obra, permitem, ao lado dos conjun-
tos de tiragens de época, um estudo compreensivo da 
evolução do trabalho e da linguagem do autor nos di-
versos momentos da atividade criativa e professional 
de sua carreira e trajetória.

Nesse sentido, entendemos que a preservação de 
obras completas de importantes nomes da fotogra-
fia de um país é essencial tanto para a compreensão 
de suas trajetórias específicas, como também para 
a compreensão do processo de criação e circulação 
de imagens em contextos específicos, reforçando o 
entendimento de que o legado fotográfico presente 
nos arquivos é fruto de um processo criativo e autoral 
específico que assume diferentes formas de estrutu-
ração no momento de sua constituição, que exigirão 
diferentes estratégias de interpretação por parte da-
queles encarregados de sua preservação e difusão.

Esta é talvez a questão essencial associada aos 
acervos: a compreensão de que o arquivo é, em muitos 
casos, a própria obra, e nesse sentido exige um pro-
cesso intenso de pesquisa por parte de especialistas e 
curadores que permita a sua interpretação e difusão no 
âmbito da cultura, da comunicação e das artes.

A abertura permanente do acervo do IMS a projetos 
de pesquisa é portanto essencial para o entendimen-
to da trajetória dos artistas ali reunidos, como, por 
exemplo, Marc Ferrez, Marcel Gautherot, Hans Günter 
Flieg e Thomaz Farkas, em especial também pela re-
levância nacional e internacional de suas obras. Es-
peramos que estudos sempre mais aprofundados so-
bre o trabalho de importantes fotógrafos, como estes 
aqui apresentados, possam significar um importante 
estímulo para uma maior difusão e compreensão da 
fotografia brasileira no Brasil e no exterior.

El text de les experiències es pot consultar a:
El texto de las experiencias se puede consultar en:
The texts containing the experiences can be consulted to:
http://www.girona.cat/sgdap/cat/jornades_actes.php


