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RESUMO 

O presente estudo foca-se no papel da fotografia de território no contexto de Itália, 
entendida, nas últimas décadas, de maneira muito ampla e abrangente. O território 
italiano sofreu muitas alterações durante o boom económico, alterações que, na maio-
ria dos casos, não afectaram a cidade consolidada e os seus centros históricos, mas 
sim, as periferias e toda a paisagem que tinha continuado a existir estaticamente até 
essa altura. Mais concretamente, examinou-se o desenvolvimento de uma “corrente” 
que juntou numerosos fotógrafos italianos do segundo pós-guerra, nomeadamente a 
partir da década de 1980, denominada “scuola italiana di paesaggio”. Apesar de não se-
rem um grupo formalizado, foram consideradas as implicações e consequências que 
o trabalho deste conjunto específico de fotógrafos trouxe, não só para a história da 
fotografia italiana, mas também para a perceção e uso da imagem fotográfica como 
ferramenta de leitura da cidade contemporânea, muitas vezes considerada confusa e 
contraditória. Estes fotógrafos foram, de facto, os primeiros a representar visualmen-
te um espaço que faz parte da nossa memória coletiva e que, através da fotografia, lhe 
atribuíram forma e consistência.

Através da análise crítica das imagens de três fotógrafos que trabalharam com di-
ferentes abordagens e métodos, o leitor tem à sua disposição um conjunto de mate-
riais não só teóricos, mas também visuais. Neste estudo, optamos por acompanhar o 
trabalho de pesquisa com imagens exemplificativas do mesmo, como forma de pro-
porcionar ao leitor uma experiência mais imersa  do que é relatado no estudo.

O foco do trabalho final não se limita, portanto, à fotografia, estendendo-se aos 
problemas e formas do espaço urbano, bem como, à forma como a fotografia pode 
responder a essas questões , enquanto ferramenta de reflexão crítica para encontrar 
novas soluções adequadas para habitar o território contemporâneo.

Palavras-chave: 
fotografia, urban sprawl, território, paisagem, Novecento, imagem da cidade, Itália
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INTRODUÇÃO

Apresentação do tema, problemática e projeto de investigação  

Este estudo tem como base a análise do papel da fotografia na representação do 
território italiano no segundo pós-guerra refletindo, em particular, sobre  o nascimento 
da chamada “Scuola Italiana di Paesaggio” e os seus diferentes aspetos e, que vão desde 
o ambiente urbano, aos aspetos estéticos e artísticos (com as consequentes implicações 
espaciais, culturais e sociais), considerando-o um acontecimento que “mostrou” pela 
primeira vez o ambiente urbano como resultado de muitas e rápidas mudanças. 

As razões que me levaram a escolher esta área de estudo prendem-se essencialmente 
com um interesse pessoal que surgiu de algumas aulas e da percepção de que este 
tema, embora pouco discutido em ambiente académico, tem um peso efetivo na nossa 
forma de observar o território: muitas vezes as áreas exploradas e representadas são 
de facto o nosso background, ao qual não conseguimos dar nome, forma e expressão.

O objectivo desta análise consiste, então, na sensibilização da opinião 
pública para o facto de a fotografia, conjuntamente com outras ferramentas ditas 
“tradicionais”, poder se constituir uma ferramenta importante na leitura do caótico 
território contemporâneo. Os principais objetivos são tentar compreender como as 
caraterísticas do território podem ser descritas através da fotografia e, perceber as 
ligações que a fotografia pode revelar relativamente à paisagem, à cultura e à história 
numa determinada área. Ao mesmo tempo, uma das finalidades deste trabalho tem 
sido tentar compreender, no que toca ao projeto, se esta “nova prática” pode ter peso 
no trabalho dos arquitetos, urbanistas e técnicos que atuam no território.

Ao chegar ao fim o desejo é o de querer, de certa forma, questionar o leitor 
sobre o que é hoje a nossa posição, não só em relação à fotografia de território, mas 
sobretudo, em relação à cidade contemporânea e às suas contradições, puxando para 
uma atitude pessoal e coerente.

Neste sentido, este trabalho não se quer limitar a ser uma análise ou a 
uma “dissertação sobre fotografia”  mas sim ser um ponto de partida para 
uma reflexão sobre a importância de saber reconhecer as contradições 

ABSTRACT

This study focuses on the role of photography in the context of Italian territory, 
comprehended in the last decades in a very broad and comprehensive manner. The 
Italian territory has undergone many changes during the years of economic boom, 
these changes did not affect the consolidated city and its historical center in most 
of the cases, but rather the peripheries and the entire landscape that had continued 
to remain esthetically until then. In particular, it examined the development of a 
“movement” which brought together numerous Italian photographers of the post- 
Second World War, from the 1980s particularly, called “Italian Scuola di paesaggio”. 
While being a non-formalized group, the implications and the impacts that the work 
of this specific set of photographers introduced, had influenced not only the history 
of Italian photography but also the perception and use of the photographic image as 
an apparatus for the reading of the contemporary city, which was often considered 
confused and contradictory. These photographers were, in fact, the first ones to pio-
neer the visual representation of the space that would make a part of our collective 
memory; and to give it form and coherence through photography.

Through the critical analysis of the images of three photographers who worked 
with different approaches and methods, an assembly of materials are presented at 
reader’s disposal, not only theoretical but also visual. Driven by the desire of pro-
viding to the reader a basis of what is represented in the study, the research work is 
accompanied with exemplary images chosen.

The focus of the final work is therefore not limited to photography per se, but 
it extends itself to the forms and problems of urban space since photography can 
answer to these issues as being a tool of critical reflection, capable of mediating ade-
quate solutions to inhabit the contemporary territory. 

Key words: 
Photography, Urban sprawl, Territory, Landscape, Novecento, City image, Italy
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que nos rodeiam, aceitando-as, não com resignação, mas redefinindo-
as e reescrevendo-as, como num processo contínuo e uma nova ideia de 
território, que possa ser constantemente colocada em discussão e atualizada. 

Metodologia e estrutura da dissertação 

A investigação iniciou-se com a leitura e análise de material bibliográfico, apenas 
documental no que toca à primeira parte do trabalho e, monográfico no que toca 
à sua parte central. Neste estudo foram analisados os trabalhos dos vários autores 
nele abordados e, de algumas figuras particularmente relevantes no panorama 
estudado, como forma de compreender se o trabalho do fotógrafo pode de alguma 
forma contribuir para a criação de uma “memória coletiva” que é, na verdade, uma 
memória muito frágil quando se refere ao caos territorial que caraterizou as últimas 
décadas. Assim, o trabalho final pode ser dividido em três partes:

- a primeira, formada pelo capítulo 1, que descreve o nascimento da fotografia e a 
relação que esta estabeleceu facilmente com o território e a paisagem, especialmente 
no ambiente italiano.

- a segunda, constituída pelos capítulos 2, 3 e 4. Estes três capítulos correspondem 
a três análises de três autores diferentes, todos eles pertencentes à apelidada “scuola 
italiana di paesaggio”. Esta seleção recaiu sobre as figuras de Luigi Ghirri, Gabriele 
Basilico e Guido Guidi e baseou-se em vários fatores. Em primeiro lugar, estes três 
autores representam abordagens muito diferenciadas relativamente à fotografia: 
embora tratem de temas muito semelhantes os seus resultados são diferentes. A 
sensibilidade de cada autor acaba por influenciar a experiência individual de cada um 
e as escolhas de caráter visual e narrativo. Em particular, Luigi Ghirri foi o primeiro 
a quebrar alguns dos mitos relativos à paisagem italiana, abrindo novos horizontes 
tanto do ponto de vista visual como cultural e, oferecendo uma visão “transversal” a 
muitas disciplinas que vão além da representação fotográfica. Gabriele Basilico, por 
outro lado, foi um fotógrafo que explorou grandes cidades a partir das periferias, com 
uma visão mais social ligada à res publica, com o olhar do arquiteto e privilegiando 
formas bem definidas e o uso do preto e branco. Guido Guidi é ainda hoje um dos 
representantes mais ativos do grupo que formou a “scuola italiana di paesaggio”, 
embora as suas imagens sejam provavelmente as mais complexas e difíceis entre as 
recolhidas neste documento pois refletem, ainda  hoje, preocupações e discordâncias 
dos lugares em que vivemos. No levantamento das fontes surgiu um interessante 

paralelismo entre a quantidade e variedade de materiais de cada autor e o seu caráter 
ou abordagem à fotografia. Luigi Ghirri é objeto de muitos artigos e monografias, 
além de ter deixado alguns escritos. No caso de Gabriele Basilico, as fontes revelaram-
se quase exclusivamente autobiográficas, revelando o espírito do autor que o incitava 
a querer comunicar e a relacionar-se diretamente com o observador, com absoluta 
transparência. Já no caso de Guido Guidi o material, embora denso e cheio de 
conceitos, mostrou-se mais limitado e de difícil acesso. 

- a terceira parte consiste numa entrevista a Paulo Catrica, fotógrafo português 
que colaborou com Basilico e Guidi, conhecedor da obra de Ghirri. As palavras de 
Catrica de alguma maneira funcionam como uma forma de unir as partes anteriores: 
através das palavras deste fotógrafo, de facto, é possível relacionar os autores com 
o legado que deixaram ou, no caso de Guidi, com o seu atual método de trabalho 
em relação aos materiais produzidos até agora. As palavras de Catrica são também 
de fundamental importância porque são pronunciadas por um profissional da área, 
capaz de reconhecer limites e potencialidades da época em que vivemos. 

Na última parte, as conclusões, são resumidas a algumas experiências posteriores 
às descritas no corpo central e a algumas perspectivas futuras com base na situação 
atual. 

Em anexo proponho uma experiência pessoal de fotografia cuja estruturar assenta 
um elemento separado, fruto do desejo de manter uma certa independência entre as 
diferentes experiências aqui presentes. Esta opção permitiu também pestruturar o 
trabalho de fotografia com maior liberdade do ponto de vista visual e material. A 
investigação fotográfica desenvolveu-se em torno das linhas do metro que percorrem 
a Área Metropolitana do Porto, em particular junto de duas estações (Vila do Conde e 
Nau Vitória) distantes do centro histórico e da cidade consolidada. Esta experiência, 
ainda que breve, foi realizada em paralelo com a elaboração da tese e constituiu, 
assim, uma oportunidade para observar o território à luz dos fotógrafos estudados, 
evidenciando a complexidade e as contradições que uma infra-estrutura como a do 
Metro do Porto traz consigo. 

10
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1.1 - Uma nova arte democratica
 

A fotografia, que teve início no começo do século XIX, surgiu como uma arte de-
mocrática e acessível. Ao contrário das outras artes, consideradas “tradicionais”, 
na fotografia a relação com a técnica é especial e há mais igualdade de direi-
tos entre as duas do que entre as outras artes e as suas respectivas técnicas.1 Além 
disso, enquanto as outras artes são o resultado da intuição do artista que tem 
a maior parte das vezes a possibilidade de escolher o que representar e como re-
presentar, para compreender a importância da fotografia é necessário ter em con-
ta a relação funcional entre o objeto e o seu enquadramento histórico e espacial 
e a partir deste enquadramento na sua complexidade e totalidade escolher o que 
“tirar” para obter uma forma de representação o mais possível simples e clara. 
Esta relação já se destaca na primeira imagem fotográfica, realizada em 1826 por Jose-
ph Nicéphore Niépce, que representa um vislumbre urbano emoldurado pela janela 
do seu atelier durante uma exposição de muitas horas, assim como está presente nas 
primeiras obras de Daguerre: conjuntos hiperrealistas (Diorama) feitos também gra-
ças à câmara escura. A novidade da fotografia reside na possibilidade de criar a “ima-
gem perfeita” de maneira rápida, precisa e detalhada, adequada para a reprodução e 
a conservação. Esta técnica será útil para viajantes, arquitetos, pintores, estudiosos, 
cientistas e, no geral, torna as imagens mais acessíveis e utilizáveis por um público 
mais amplo, promovendo também a descoberta de lugares e tradições através da pu-
blicação de guias e livros ilustrados baseados em “vistas”, no estilo defendido por 
Daguerre.

A fotografia conquistou o seu lugar nas artes gráficas quando William Henry Fox 
Talbot inventou o negativo fotográfico, superando o problema da reprodução que 
caraterizou a daguerreotipia. O próprio Talbot é também um grande defensor da 
câmara ótica e da câmara lúcida, usadas para esboçar vislumbres e paisagens visitadas 
durante o Grand Tour que o levará à Itália, que tornaram possível representar de 
forma muito realista a perspetiva.2 Embora Talbot não conheça o trabalho de Niepce 
e Daguerre, ele trabalha com propósitos muito semelhantes aos destes últimos na 
medida em que ele também estudou uma técnica que permitia que a imagem fosse 
“fixada” por meio de um processo químico. No entanto, Talbot experimentou a 
“impressão de contato”, a partir da qual conseguiu obter os primeiros negativos. Ele 

1   Maggi Angelo, PhotoGraphicPedia, Grafiche Turato Edizioni, Padova, 2014, pág.30
2   Maggi Angelo, op.cit., pág.69
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destacou como as imagens produzidas eram caraterizadas pela “ausência da mão do 
artista” e também através de seu livro “The pencil of Nature” (1844), considerado o primeiro 
livro ilustrado através de fotografias na história do universo editorial, foi responsável 
por promover junto de um público alargado uma forte disseminação da imagem.  
Foi nesta altura que começou a desenvolver-se um intenso debate, realizado em 
particular por pintores, sobre o papel da fotografia e o valor artístico que lhe podia ser 
atribuído. A nova técnica rapidamente adquiriu um papel importante face à crescente 
procura de imagens, tanto que em França, em particular, houve parte de uma geração 
de pintores que a partir de meados do século XIX se aproximou da fotografia retratando 
as cidades e monumentos através de um olhar o mais próximo possível da realidade. 
Podemos dizer que no início os fotógrafos só se dividiam entre amadores e profissionais: 
não havia uma escola de fotografia e todos começaram como amadores. Só com o 
aperfeiçoamento da técnica e o crescimento do interesse do público começaram 
a nascer os primeiros estúdios fotográficos, alguns dos quais se transformarão 
em verdadeiras atividades comerciais. Simultaneamente o valor documental da 
fotografia tornou-se de indiscutível importância, substituindo gravuras e litografias.3  

 
1.2 - Pitorialismo: uma questão “só” estetica?

Em meados de 1800, na Inglaterra, William Henry Fox Talbot foi um dos primei-
ros a entender o poder poético da fotografia e a sua diferença em relação à pintura. 
Nesta fase, a fotografia vê-se em diálogo directo com uma arte que é muito mais “só-
lida” do ponto de vista da técnica e da história, entrando muitas vezes em diálogo 
direto ou em contraste com a mesma. 

Na Inglaterra a tradição pitórica, que nesta fase é reconhecida na obra de William 
Turner e John Constable, põe os artistas diante de duas possibilidades: tornar-se 
“poetas da pintura” ao adotar escolhas e cores inovadoras, ou explorar a natureza 
com um novo olhar, permanecendo fiéis às suas próprias visões.4 Neste ambiente, 
o termo “pitorialismo” referia-se à possibilidade de elevar a fotografia ao nível das 
outras artes (pintura e escultura) e o objetivo dos pitóricos era transformar a imagem 
fotográfica através das técnicas manuais e do sentido estético necessários para a tor-
nar uma obra comparável à das principais formas de arte. O pitorialismo também 
acreditava numa perpetuação não-abstracta da imagem real da natureza, através da 

3   Maggi Angelo, op.cit., págs.78-88
4   Maggi Angelo, op.cit., pág.124
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imitação de imagens pitóricas e do objetivo de captar as respetivas afinidades.

O primeiro a utilizar o termo “pictorialism” referindo-se à fotografia artística foi 
Henry Peach Robinson, que em 1869 escreveu “Pictorial Effect in Photography”, uma 
reflexão sobre as possibilidades artísticas do novo meio em que defende a fotogra-
fia considerando-a a par com as artes consideradas “tradicionais”. É em Itália que 
o termo “pitórico” adquire um significado negativo, indicando uma era fotográfica 
entre 1800 e 1900 e indicando também a técnica utilizada pelos “fotógrafos-artis-
tas” que tentaram imitar, através da fotografia, as obras pitóricas.  A tentativa dos 
pitoricistas é, na verdade, libertar a fotografia da mecanicidade automática que a 
caraterizou, tirando a excessiva “precisão” devida ao aspeto tecnico. A base das re-
presentações, embora “não abstrata”, afasta-se da mecanicidade, tentando repre-
sentar através da experimentação a subjetividade e a irracionalidade do autor. A 
comparação entre a pintura e a fotografia, muito intensa após o nascimento desta 
última, deve-se também a uma certa forma de complexo de inferioridade dos fotó-
grafos em relação aos pintores. Quem trabalha na fotografia vai encontrar-se numa 
encruzilhada: tirar uma fotografia documental, começando mesmo os primeiros 
trabalhos de fotojornalismo, ou “falsear” a nova técnica, associando-a à pintura?5 
Em Itália, o início da “fotografia pitórica” leva a uma série de reflexões sobre a esté-
tica da fotografia muito ligada à arte italiana do 1500, quando o sentido da cor e da 
luz e a relação luz-sombra eram exaltados em função das emoções e das paixões. 
Esta ambição de querer dar origem a fortes sensações no observador é também tí-
pica dos pintores vedutistas ingleses na passagem dos séculos XVIII e XIX, sempre 
à procura de uma sensação de natureza selvagem e romântica. Segundo Talbot, o 
olho do artista (neste caso, o pintor) é atingido por algo que o homem comum não 
compreende e mesmo as perceções do fotógrafo devem desbloquear uma realida-
de secreta que não pode ser percebida através de outros meios. Para tal, era acei-
tável que o artista-fotógrafo manipulasse as suas imagens tornando-as imitações 
gráficas de um trabalho manual, anulando ou pelo menos diminuindo as carate-
rísticas mais inovadoras da fotografia, nomeadamente a nitidez e a autenticidade.6 
Na realidade, enquanto alguns pintores viram a fotografia com hostilidade, outros 
pintores adotaram-na como uma atividade paralela funcional ao seu trabalho. A fo-
tografia foi um meio útil para obter uma pintura correta, uma nova ferramenta de do-

5  Zannier Italo, Maffioli Monica, Maggi Angelo, Pittorialismo e Cento Anni di Fotografia Pittorica  
 in Italia, págs.7-16
6  AA.VV., Op.Cit., págs.19-24
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cumentação técnica que permitiu uma verificação mais exata e repetível do modelo 
representado. Apesar dos pintores terem já usado a partir de 1600 ferramentas como 
as câmaras ópticas e as câmaras lúcidas, com o nascimento da impressão fotográfica os 
artistas têm uma ferramenta adicional que pode ser usada como modelo de referência 
ou como base para os seus trabalhos. Em Itália, por exemplo, artistas como Pellizza da 
Volpedo, Luigi Nono, Guglielmo Ciardi e Telemaco Signorini reconhecem a impor-
tância da fotografia na representação pitórica da paisagem, enquanto outros (incluin-
do Medardo Rosso, Mariano Fortuny y Madrazo, Mario de Maria) começam a mani-
pular fotografias para outros fins mais estreitamente relacionados com seu trabalho.7 
Em contrapartida, os pintores mais tradicionalistas continuam a defender orgu-
lhosamente a sua disciplina, oferecendo garantias estéticas nos resultados finais 
que de outra forma seriam impossíveis apenas com a fotografia tradicional, consi-
derada demasiado mecânica, e rejeitando categoricamente as técnicas de “trans-
crição pitórica” de fotografias com retoque e manipulação, consideradas de mau 
gosto. Segundo André-Adolphe Disderi as duas artes não são comparáveis, uma 
vez que nesta fase a fotografia ainda está privada da eloquência da cor, introduzi-
da mais tarde pelos irmãos Lumière em 1907 com a invenção do autochrome, mui-
to apreciada pelos Pitorialistas. Este pensamento foi também defendido por vários 
fotógrafos, entre os quais Vittorio Alinari (que não se considerava um “artista” e 
se manteve fiel à empresa e a um conceito de estética fotográfica tradicional) e Pe-
ter Henry Emerson, que se manifestou contra os retoques e estava convencido de 
que a técnica da fotografia era perfeita, pois não era necessária “ajuda rudimen-
tar”, e perfeitamente adequada para representar a natureza na sua “naturalidade”.8  
Em Itália, os fotógrafos pitóricos mais ativos são Giorgio Roster, Vittorio Sella, Gian 
Carlo dall’Armi, Carlo Baravalle e Cesare Scarabello. Guido Rey é o mais conhecido, 
mesmo internacionalmente, e os últimos (como Domenico Riccardo Peretti Griva) 
trabalham até os anos Sessenta do século passado, continuando a competir com a 
pintura e as artes gráficas manuais. Em geral, em Itália, o território oferece paisagens 
e vistas arquitetónicas que facilmente se prestam a ser temas de fotógrafos pitorialis-
tas. A atenção destes últimos foca-se frequentemente nos monumentos, esculturas, 
belezas arquitetónicas (como no caso de Carlo Naya e Carlo Ponti, que representam 
vistas de Veneza que se tornaram ícones da tradição vedutista) e ambientes rurais, 
uma vez que o conceito de fotografia de paisagem tal como hoje se entende só se de-

7   Zannier Italo, Storia della Fotografia Italiana, Editori Laterza, 1986
8   Zannier Italo, Op.Cit.
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senvolverá após a Segunda Guerra Mundial.9

1.3 - Itália, o advento de uma profissão: circoli, botteghe e atelier

Com o aperfeiçoamento da técnica fotográfica, novas figuras de profissionais co-
meçaram a surgir ligadas a este novo método de representação. Os fotógrafos traba-
lhavam em ambientes a meio caminho entre o estúdio de um artista e o salão mun-
dano, teatros onde o cliente se transformava em ator e o fotógrafo em realizador. Os 
ateliers floresceram especialmente nas grandes cidades, onde havia maior procura de 
imagens por razões ambientais, políticas e económicas: em Veneza e Capri trabalhou 
Carlo Naya, em Génova Noack, em Bolonha Poppo, em Trapani Vencilio, em Floren-
ça os Alinari. Estes últimos, em particular, vêem a fotografia como um instrumento 
de identidade e unificação numa área, a Toscana, que é protagonista de um boom da 
fotografia após a unificação da Itália. Giacomo Brogi abriu também o seu próprio es-
túdio em Florença, em concorrência direta com a família Alinari, e desde 1856 se de-
dicou à reprodução de obras de arte e de arquitetura, especializando-se em retratos 
e “vistas exóticas”, trabalhando na representação da “mítica paisagem italiana”. Os 
Alinari, por outro lado, fundaram a sua empresa em 1854 e publicaram o seu primei-
ro catálogo em 1855, dando um grande impulso à fotografia artística como ferramenta 
de conhecimento acessível e imediato, reproduzindo sistematicamente museus, igre-
jas e obras de arte.10 No início, Vittorio Alinari participou também no debate pitoria-
lista italiano e com Nadar publicou Paesaggi Italici della Divina Commedia (Paisagens 
italianas da Divina Comédia), solicitando a colaboração de outros defensores da fo-
tografia pitórica da época. Esta obra singular investiga a relação entre a perceção 
visual da paisagem italiana e sua integração emocional na gênese histórica e literária 
de Dante.11 O estúdio Alinari foi de fundamental importância na cultura e massi-
ficação de imagens, tornando-se o maior e mais antigo atelier fotográfico italiano.  
Em geral, os esquemas propostos pelos Alinari foram adotados por fotógrafos em 
muitas cidades, pois buscavam métodos para “fazer” as fotografias durarem mais 
(por exemplo, evitando a captura do tráfego rodoviário), tanto que alguns pontos de 
vista são estereotipados (e persistem até hoje).12 Em cidades menores ou isoladas, 

9  Galbiati Marisa, Pozzi Piero, Signorini Roberto, Fotografia e Paesaggio - La rappresentazione  
 Fotografica del Territorio, Guerini e Associati, Milano, 1996 
10  Zannier Italo, Op.Cit.
11  Maggi Angelo, Paesaggio Italiano e fotografia: storia e identità visiva di un territorio., 2012
12  Zannier Italo, Op.Cit.
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por outro lado, a fotografia desenvolve-se graças ao trabalho de fotógrafos não espe-
cializados, que se libertam das regras impostas pela atividade profissional e olham 
a realidade sem o condicionamento do cliente, oferecendo olhares mais pessoais, 
interpretativos e antropológicos.13

Depois da Segunda Guerra Mundial, começaram a surgir em Itália muitos círcu-
los fotográficos, alguns dos quais abertos a membros com diferentes experiências 
e linguagens, e outros muito seletivos. Os círculos fotográficos eram normalmente 
responsáveis por promover grandes exposições e dar a conhecer o melhor da fo-
tografia (às vezes apenas local, outras vezes internacional como no caso do círcu-
lo La Gondola). A fotografia já não é vista como um passatempo ou como um sim-
ples método de representação, mas como um verdadeiro compromisso cultural.14 
Os círculos fotográficos nasceram em muitas cidades italianas: os mais co-
nhecidos, emblemáticos e diferentes entre eles foram o Gruppo Fotogra-
fico La Bussola em Milão e o Circolo Fotografico La Gondola em Veneza. 
O primeiro nasceu na capital da Lombardia em 1947, por iniciativa de Giuseppe 
Cavalli, que trabalhava neste projeto desde 1942. O manifesto foi escrito após o 
fim da guerra à imitação do grupo francês Grupo de XV, e afirmava que a fotogra-
fia possuía as qualidades para se distinguir autonomamente das outras disciplinas 
figurativas. O Gruppo Fotografico La Bussola, muito elitista, exclusivo e impenetrá-
vel, desenvolveu uma dura crítica contra o fotojornalismo e a fotografia chamada 
“documentária”, afastando-se da fotografia jornalística e em forte contraste com 
os neorealistas. Participou no debate sobre a província italiana em contraste com 
aqueles que acreditavam que a fotografia deveria ser funcional para expressar a 
história do seu tempo em chave sociológica, superando os “formalismos” defendi-
dos por Cavalli, que afirmou que “o documento não é arte e se é, é arte indepen-
dentemente da sua natureza de documento”15. O grupo dissolveu-se em 1957.16  
O Circolo Fotografico La Gondola nasceu na cidade lagunar em 1947 e ainda hoje con-
tinua ativo. Fizeram parte alguns dos mais famosos fotógrafos italianos, como Paolo 
Monti, Fulvio Roiter, Toni del Tin, Gianni Berengo Gardin e Elio Ciol, alguns dos 
quais também participarão na breve mas significativa experiência do Gruppo Friu-
lano per una Nuova Fotografia, juntamente com Italo Zannier. O Circolo Fotografico La 

13  AA.VV., Op.Cit., págs.27-29
14  Zannier Italo, Op.Cit.
15  Cavalli Giuseppe, Finazzi Mario, Leiss Ferruccio, Vender Federico, Veronesi Luigi, Manifesto  
 del Gruppo Fotografico “La Bussola”, Milano, 1947
16  Zannier Italo, L’occhio della Fotografia, NIS - La Nuova Italia Scientifica, 1988, págs.301-307
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Gondola segue um método anómalo em relação à tendência principal do movimen-
to: é fortemente influenciado pela cidade de Veneza, da qual mostra aspetos e áreas 
frequentemente ignoradas (aquela que é chamada Veneza Menor). O diálogo com a 
realidade veneziana foi fundamental para as escolhas operacionais dos membros, 
mas não impede a organização de reportagens também no Sul da Itália e nas ilhas, 
como as de Berengo Gardin, Roiter e Bruno.17 

Além do nascimento de circoli, botteghe e atelier, a promoção da fotografia aconte-
ceu também a nível editorial com iniciativas como as do Touring Club Italiano, fun-
dado em 1894. As suas publicações e os seus membros promovem uma nova forma 
de viajar e de olhar para a Itália através da redescoberta do país “real”: contemplar 
o país através dos olhos dos seus viajantes ajuda a compreender as suas transfor-
mações sociais e económicas, bem como a acrescentar à “verdadeira Itália” aquela 
“imaginada” pelos turistas. Se na Itália liberal e durante o fascismo, o Touring Club 
Italiano contribui, através das suas imagens e publicações, para consolidar uma ideia 
de Estado unificado, a partir da Segunda Guerra Mundial dedicou-se sobretudo à 
promoção do turismo cultural e às batalhas para salvaguardar o património artístico 
e a paisagem, oferecendo uma grande variedade e riqueza de olhares sobre o país.18

1.4 - O panorama cultural: do Neorealismo ao Modernismo

O nascimento da fotografia e o seu desenvolvimento ocorrem numa 
época rica em estímulos e muito dinâmica do ponto de vista cultural.  
No que diz respeito ao ambiente literário e cinematográfico após a Segunda Guerra 
Mundial desenvolveu-se o Neorealismo, uma linha de investigação que pretendeu 
mostrar “outra Itália”, uma Itália desconhecida ligada à “vida vivida”, afastando-se 
dos modelos propostos e defendidos durante os anos da propaganda fascista. O Neo-
realismo baseia-se numa ideia pragmática, ou seja, na ambição de afirmar através 
da imagem a consciência da realidade, transmitindo uma mensagem que também 
pode ser lida numa chave sociológica, como uma ferramenta para abrir os olhos 
às consequências das duas guerras mundiais e da ditadura, superando a iconogra-
fia puramente folclórica e pitoresca e sugerindo imagens mais duras e cruas, tanto 

17  Manfroi Manfredo, Echi Neorealisti nella fotografia italiana del Dopoguerra, Marsilio, 2012,   
 pág.11-13
18  AA.VV., Verde, Bianco, Rosso - Fotografia Europea, Electa, 2011, págs.196-201
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no que toca aos sujeitos representados como à crueza da composição e da gráfica.  
O Neorealismo cede os seus olhos e o seu coração aos problemas sociais do período 
pós-guerra, concentrando-se em indivíduos anónimos: as suas raízes estão na obra 
literária de Verga e representam um fenómeno de caráter essencialmente urbano ou 
metropolitano que se desenvolveu até aos anos 60, descrevendo o progresso hetero-
géneo criado pelo boom económico que levou ao colapso do mundo rural e pequeno-
-burguês e ao surgimento de muitas “bolhas de desigualdade” difíceis de colmatar.19  
Entre os principais expoentes do Neorealismo, foi dada maior atenção aos aspetos 
concretos e materiais da realidade, exprimindo com “realismo afetivo” mas ao mes-
mo tempo sem sentimentalismo uma paisagem que até então tinha sido ofuscada 
pela retórica celebrativa do regime. A primeira fotografia neorealista, da qual um 
dos principais representantes foi Alberto Lattuada (que também foi diretor e pro-
dutor de cinema), é crua e esvaziada do convencionalismo da retórica da denúncia 
social, mostrando um marcado interesse pela materialidade como objeto de estudo 
e reflexão e narrando espaços urbanos que vão além dos estereótipos iconográficos, 
considerando a “cidade viva”.20 Os principais expoentes do Neorealismo trabalham 
em sintonia, entre eles Roberto Rossellini (realizador de Roma Città Aperta), Elio 
Vittorini (que desde 1937 colaborou com a revista Omnibus de Longanesi, o primei-
ro exemplo de um periódico que integra texto e fotografia, e desde 1945 dirigiu Il 
Politecnico, uma revista cultural acompanhada de fotografias)21 e Cesare Zavattini 
(que junto com Albe Steiner publicou Cinema Nuovo em 1958, um fotodocumentá-
rio a meio caminho entre investigação e narração por imagens)22. Estes são apenas 
alguns exemplos dos novos modelos culturais que são sugeridos pela integração da 
fotografia com os meios de comunicação de massa, fotografia, pintura e gráficos.  
Zavattini em particular olha com um certo interesse para a fotografia de rua norte-a-
mericana, ainda pouco explorada em Itália, e para os fotógrafos da escola francesa, 
incluindo Henri Cartier-Bresson e Eugène Atget, que, embora diferentes no método 
e no ponto de vista (o primeiro concentra-se na captura das pessoas retratadas no 
momento decisivo, o segundo no espaço urbano e na cidade, com um olhar mais 
contemplativo), entenderam a fotografia como um documento humanista, sem ser 
rigidamente cínico e intransigente.23 É Zavattini quem convida Paul Strand para fazer 

19  Manfroi Manfredo, Op.Cit., pág.11-13
20  Leonardi Nicoletta, Fotografia e Materialità in Italia, PostMediaBooks, Milano, 2013
21  Zannier Italo, Storia della Fotografia Italiana, págs.298-30
22  Russo Antonella, Storia Culturale della Fotografia Italiana: dal Neorealismo al Postmoderno,   
 Einaudi, Torino, 2011
23  Russo Antonella, Op.Cit.
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uma reportagem em Luzzara, sua terra natal, que será publicada em Un Paese. Esta 
obra-prima, fundamental para a história da fotografia italiana do pós-guerra, confere 
à imagem da paisagem uma dimensão histórica.24 É uma verdadeira revolução na 
história da reportagem fotográfica cultural e antropológica: mostra um conjunto de 
detalhes da vida natural pertencente à Itália não retórica das pessoas, à atmosfera si-
lenciosa entre sentimentos de humanidade e dignidade através de uma série de retra-
tos e fotografias de paisagens e objetos cheios de significado para a vida do dia-a-dia.  
A obra de Zavattini alimenta a reflexão teórica sobre a fotografia, que se tornou 
mais intensa desde os anos Sessenta. Enquanto o neorealismo e a arte informal já 
se tinham oposto às consequências que o regime produziu no campo da arte e da 
literatura desde a Segunda Guerra Mundial, a partir dos anos Sessenta a Setenta 
os movimentos artísticos ligaram-se às vanguardas do início do século e às ideias 
defendidas por Duchamp: houve uma recuperação estética do banal e do cotidia-
no e uma desmaterialização da obra de arte, que deve ser vista não só no que res-
peita à qualidade do artefacto como também como um meio de uma experiência 
mental que transcende o mesmo. A novidade da fotografia deve-se também ao 
desejo de dissociar arte e produção, prática estética e representação, como acon-
teceu com o ready-made.25 Este tema é também abordado a partir das experiências 
racionalistas promovidas pela Bauhaus (transmitidas em Itália através do deba-
te arquitetónico), pelos testemunhos de Albe Steiner e Luigi Veronesi que atuam 
no Istituto Superiore di Design Industriale em Veneza, pela Arte Povera promovida 
pela escola de Turim e pela Arte Conceptual através da figura de Franco Vaccari.26 

A interação entre investigação artística e fotográfica foi concretizada a partir do 
concetualismo, até ao final do século quando a fotografia conseguiu conciliar duas 
grandes oposições: a formalidade e a concetualidade. Ao confrontar estas duas ten-
dências (uma típica do ready-made e o meio físico típico da imagem impressa), a 
fotografia mostra que atingiu um equilíbrio, ainda que permaneça uma arte precária 
e difícil de definir univocamente.27

24   Maggi Angelo, Paesaggio Italiano e fotografia: storia e identità visiva di un territorio.
25   AA.VV., Fotografia e Paesaggio - La rappresentazione Fotografica del Territorio, págs.22-29 
26   AA.VV., Verde, Bianco, Rosso - Fotografia Europea, Electa, 2011, págs.196-201
27   AA.VV., Fotografia e Paesaggio - La rappresentazione Fotografica del Territorio, págs.22-29  
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1.5 - Arte o documento? 

A partir da segunda metade do século XIX, muitos fotógrafos uniram a produção de 
imagens pitóricas com a de fotografias “documentais” e, mesmo sem um programa ideo-
lógico definido, surgiu inevitavelmente um debate sobre o papel das imagens fotográ-
ficas que evoluiu até ao Neorealismo sem chegar realmente a uma opinião consensual.  
Se o pitorialismo sobrevive, em alguns casos até aos anos Sessenta, e suscita uma 
profunda reflexão sobre a identidade estética da fotografia, contrasta também 
com as várias correntes do primeiro modernismo. A finalidade das primeiras foto-
grafias, sobre tudo das definidas “pitoricas”, não era documental e logo se tornou 
necessário definir quando e como a imagem fotográfica poderia ser considera-
da uma obra de arte (ou não). O ponto central da questão foi principalmente um: 
o artista não é obrigado a representar a realidade enquanto a fotografia tem um 
caráter fortemente descritivo28, produz informação e ao mesmo tempo influen-
cia a recodificação do espaço e a perceção do significado das caraterísticas am-
bientais. Os artistas plásticos iniciam o seu projeto artìstico sempre tendo como 
base na realidade, começando por uma tela em branco (ou seja, a partir “do nada”) 
conseguem construir uma imagem ou um artefacto. De maneira diferente, o au-
tor-fotógrafo não constrói uma imagem a partir “do nada”, porque o dispositivo 
fotográfico impõe ele próprio uma forma de representar aquele momento: na fo-
tografia o dispositivo acaba por ganhar um papel ativo na produção da imagem. 
Sobre a relação da fotografia com a realidade, nomeadamente com a historia e a me-
mória, interessa referir o que diz em 1979 Roland Barthes. Em A Câmara Clara afirma 
que em cada imagem fotográfica se guarda “a vida de alguém cuja existência pre-
cedeu um pouco a nossa”, atribuindo à fotografia também a capacidade de manter 
fechada na sua própria particularidade a tensão da história.29  

Depois da Segunda Guerra Mundial uma forte atenção à realidade justifica-se 
também como resposta, por contraste, a décadas de narcisismo pitórico e fascista, 
alimentando um debate não apenas estético e estilístico mas também histórico. Os 
primeiros fotógrafos empenhados em investigações antropológicas (entre os quais 
Mimmo Jodice, Lello Mazzacane, Marialba Russo) propuseram imagens que se en-
quadram na cultura do realismo cinematográfico e condicionaram a pesquisa foto-
gráfica realizada pelo universo editorial e pelas novas publicações através do nasci-

28   AA.VV., Pittorialismo e Cento Anni di Fotografia Pittorica in Italia, pág.20
29  Maggi Angelo, Paesaggio Italiano e fotografia: storia e identità visiva di un territorio.
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mento de “fotolivros” e revistas, que se tornaram um novo tema de expressão. Em 
Itália há algumas experiências significativas, em particular a de Luigi Crocenzi que, 
em 1946, publicou uma foto-história no Il Politecnico entitulada Occhio su Milano. É 
um conto fotográfico curto sem legendas, no qual a trama se desenvolve graças a 
uma relação dialética entre as imagens, que se apresenta como uma novidade pro-
vocadora ao colocar a linguagem da fotografia em primeiro plano sem pedir a ajuda 
das palavras. As imagens escolhidas são tiradas “do cotidiano”, com técnicas bastante 
simples, sem qualquer intenção estética. Da mesma forma, Crocenzi também ilustra 
uma edição de Conversazioni in Sicilia  de Elio Vittorini com quase duzentas fotogra-
fias que servem de comentário visual à narração. Estas experiências promovidas por 
Crocenzi são uma tentativa de oferecer uma nova liberdade à fotografia italiana, que 
sai dos espaços antiquados e opressivos em que foi relegada para a aventura do conto 
fotográfico.30

Além das experiências de Crocenzi é importante mencionar também o trabalho 
de Federico Patellani, fotojornalista e diretor, que, incentivado por Zavattini, publica 
Italia Magica, uma pesquisa irónica sobre como a magia estava profundamente enrai-
zada na Itália: um retrato de um universo popular, que transmite ideias claras sobre 
reportagens modernas que podem dar vida a um “momento narrativo”, uma nova 
conceção de documentário informativo através da fotografia que reflete um modelo 
cinematográfico. O seu trabalho é também um olhar sobre os problemas da vida co-
tidiana após a guerra: um comentário visual sobre os factos da crónica.31

Em Itália, a corrente direta e exclusivamente ligada à paisagem, entendida como 
território não construído e muito ligado aos elementos do ambiente natural, nasceu 
da descoberta do trabalho de alguns fotógrafos norte-americanos que trabalhavam 
nos EUA desde meados do século XIX, quando surgiu a necessidade social e política 
de viajar e descobrir o país, e os termos território e paisagem começaram a se sobre-
por na análise dos lugares e dos espaços mapeados. 

Se nos EUA o nome principal, que também influenciou os fotógrafos italianos na 
segunda metade do século XIX, foi Ansel Adams, na Itália este tema foi tratado por 
Vittorio Sella (1859-1943), que revisitou as paisagens alpinas. A sua obra, talvez por 
ser isolada, caiu no esquecimento e não foi apreciada em profundidade, tanto que a 
investigação sobre o assunto foi quebrada precocemente e continua-se a considerar a 

30   Zannier Italo, Storia della Fotografia Italiana, pág.298-301
31   Russo Antonella, Op.Cit., pág.48
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fotografia de paisagem algo “importado” pelos americanos.32

1.6 - Olhares sobre o território

A relação e o interesse dos fotógrafos pela paisagem e o território crescem gradual-
mente e são também uma consequência de mudanças sociais e culturais que deslocam 
a atenção de autores e clientes para aspetos menos icónicos e tradicionais do ambien-
te que os rodeia. Este interesse é também suscitado por alguns fotógrafos estrangeiros 
que frequentam a península, incluindo Henri Cartier-Bresson, que nas suas viagens 
em Itália representa lugares e costumes desconhecidos até aos italianos, propondo 
um modelo diferente dos que estão em vigor entre os grupos de fotógrafos amadores.33 
A outra experiência fundamental, já mencionada, é a de Paul Strand que, com Za-
vattini, produz a reportagem Un Paese (Um País, 1953), onde conta a história de Lu-
zzara, uma localidade emiliana no Vale do Pó. É um retrato ético, em que os rostos 
representados estão diretamente ligados aos seus ambientes e paisagens. Primeiro 
e único álbum fotográfico a ser distribuído em Itália, é o resultado de uma tenta-
tiva de colaboração entre os dois autores. Na altura Zavattini queria publicar uma 
série de “livros neorealistas”, enquanto Strand tinha pensado desde os anos Trin-
ta em fotografar um país através da combinação dos habitantes com os seus luga-
res de origem. Os dois acharam que é uma boa oportunidade para colaborar, mas 
nenhum deles entendeu bem as razões do outro de tal forma que o livro, incons-
cientemente estruturado como uma edição cinematográfica (um “filme sobre pa-
pel”), não terá seguimento do ponto de vista editorial. Embora seja uma expe-
riência isolada, ela marca um ponto de transição na fotografia italiana: Strand, de 
facto, oferece uma lição de rigor e profissionalismo e de acordo com Italo Zannier 
é um evento que muda o destino da fotografia italiana graças ao fotógrafo ameri-
cano que renova um “realismo viril” propondo um Neorealismo de tipo cinema-
tográfico de maneira que a fotografia puritana de Strand sedimentou em gerações 
de fotógrafos italianos muito mais tempo do que o fotojornalismo da Magnum.34 
No âmbito editorial, uma continuidade no que diz respeito à fotografia de paisagem 
foi garantida pelo Touring Club Italiano, que em 1963 publicou Conosci l’Italia (Conhe-
ças a Itália), no qual o geógrafo florentino Aldo Sestini dividiu o território italiano em 

32   AA.VV., Fotografia e Paesaggio - La rappresentazione Fotografica del Territorio, págs.91-96
33   Russo Antonella, Op.Cit., pág.145
34   Russo Antonella, Op.Cit., pág.145
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nove grupos, segundo um método sistemático baseado na classificação das especifi-
cidades formais dos lugares, fornecendo imagens fotográficas das vistas panorâmi-
cas. Foi ainda o Touring Club Italiano que publicou uma série de revistas intituladas 
Le Vie d’Italia (Os Caminhos da Itália), nas quais reuniu alguns fotógrafos que mais 
tarde passaram a ter relativa fama tanto em Itália como no estrangeiro, incluindo 
Bruno Stefani, Gianni Berengo Gardin, Mario de Biasi, Mimmo Castellano, Paolo 
Monti, Fulvio Roiter. Este último, em particular, ganhou fama antes no estrangei-
ro e depois em Itália, entrando no circuito internacional graças a duas publicações 
promovidas por uma editora suíça: Venise à fleaur d’eau (1954) e Ombrie, terre de Saint 
François (1955).35 

Enquanto as reportagens fotográficas nos outros países foram seguidamente pro-
movidas por instituições públicas (como, por exemplo, em França, a Mission Heliogra-
phique na qual participaram Baldus, Le Secq, Le Gray, Mestral e Bayard; ou nos EUA 
onde se promoveu uma campanha sobre a monumentalidade da paisagem natural 
do Ocidente, fornecendo imagens que contribuíram para a construção mitológica 
do país, ou mais tarde, entre 1937 e 1943, a Farm Security Administration, promovida 
por Roosevelt para documentar a Grande Depressão) e privadas (como a iniciativa 
de Atget de catalogar a arquitetura francesa, ou a de Sander sobre a catalogação dos 
tipos sociais que formavam a sociedade alemã antes do nazismo), em Itália estas 
iniciativas foram muito escassas e tardias. As primeiras foram promovidas quando 
nos anos Setenta Paolo Monti, por iniciativa do Istituto dei Beni Culturali dell’Emilia 
Romagna (Instituto do Património Cultural da Emilia Romagna), construiu um mé-
todo de leitura dos centros históricos tentando propor um novo modelo representa-
tivo. Experiências semelhantes só se multiplicarão a partir dos anos Oitenta, quando 
vários grupos começaram a criar obras de interpretação da paisagem a pedido de 
entidades locais, tal como aconteceu em Nápoles entre 1981 e 1985, onde a Azienda 
Autonoma Soggiorno e Turismo financiou cinco iniciativas com quase quarenta fotó-
grafos envolvidos para definir a imagem de uma cidade “diferente” da tradicional 
através de uma reinterpretação de alguns lugares já conhecidos pelo grande público.  
Também a exposição americana de 1975 New Topographics: Photographs of a Man-Al-
tered Landscape foi importante para os fotógrafos italianos. Foi uma novidade a nível 
narrativo porque propunha um novo sistema de representação “honesta e imediata”, 
baseado num estilo documental, com uma abordagem minimal e concetual, como 

35    Maggi Angelo, Paesaggio Italiano e fotografia: storia e identità visiva di un territorio.
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se fosse uma observação descritiva e idealmente anónima sem qualquer preocupa-
ção estética. As fotos apresentadas não eram “bonitas”, mas por serem “subversivas” 
indicavam a mediocridade de uma paisagem que com a intervenção do homem ti-
nha perdido as suas caraterísticas originais sem ganhar qualquer nova identidade ou 
dignidade cultural. Nomeadamente, Lewis Baltz transmite através da sua fotografia 
quase primitiva de “grau zero” a desolação que os habitantes desta paisagem tempo-
rária devem sentir. Ele concentra-se nas extremidades, nas margens degradadas, na 
paisagem cotidiana estudada ao pormenor com escrupulosidade e precisão numa 
sintaxe visual muitas vezes contraditória. As suas fotografias são uma tentativa de 
dizer a verdade sobre uma paisagem monótona, aborrecida e por vezes desumana, 
uma tentativa de a tornar mais acessível aos olhos do observador que através da ima-
gem se possa relacionar com uma paisagem urbana complexa. Os New Topographers 
trabalham sobre o que Calvino chama o “emaranhado intricado” de signos que é o 
nosso mundo, para salvar sinais e visões da dispersão e do caos, por isso observam a 
paisagem com uma concepção habitacional e não de apropriação.36

Em Itália, apesar do empenho de alguns, antes a título pessoal e depois 
em colaboração e apesar do debate teórico suscitado por alguns fotógra-
fos como Ugo Mulas e Franco Vaccari, as iniciativas de fotografia do territó-
rio e o seu potencial permaneceram não-compreendidas durante muito tempo.  
Franco Vaccari, seguindo os passos de Walker Evans, foi um dos primeiros a ex-
plorar os espaços da vida cotidiana e da cidade, carregando os ambientes com 
valores linguísticos, tentando contrastar a perda de sentido devido aos mass-
-media. A sua fotografia, considerada “poesia visual”, quer afastar-se dos va-
lores e da estética defendidos pela pop-art para reconhecer no espaço urba-
no o lugar privilegiado da investigação artística e na cidade um enorme museu 
do reprimido e suprimido. Para ele, a fotografia é um “salto para o mundo” que 
lhe permite descobrir o desconhecido agindo diretamente sobre a realidade.  
Outro fotógrafo interessado em “estar presente” nos contextos sociais em que se 
encontra é Mario Cresci que, baseando-se também nas ideias de ativismo urbano 
e geografia participativa, recolhe imagens e informações não só sobre estruturas ar-
quitetónicas e intervenções urbanas, mas também sobre o contexto histórico e sócio-
-cultural em que atua. A leitura da pluralidade dos fenómenos urbanos, económicos 
e sociais na complexidade do ordenamento do território permite estabelecer uma 

36   AA.VV., Fotografia e Paesaggio - La rappresentazione Fotografica del Territorio, págs.16-17
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estreita relação entre a fotografia, o tempo presente e o espaço de investigação.37

É a partir destas experiências que nos anos Setenta e Oitenta deixa de fazer-se 
aquela reportagem social herdada do Neorealismo e passa-se à paisagem e à obser-
vação reflexiva dos lugares através de um novo tipo de fotografia, analítica e poética.38 
Diferentes ideias de fotografia ganham espaço: algumas são integradas com a poesia e 
uma profunda reflexão teórica, acompanhando as imagens da paisagem com uma for-
te atitude de auto-reflexão e reflexão sobre as capacidades do meio tecnológico (como 
no caso de Luigi Ghirri, que promove e coordena iniciativas comuns até 1992); outras 
questionam mais diretamente a imagem fotográfica como uma ferramenta para repre-
sentar as cidades de uma nova forma, contrastando a ideia generalizada que as mesmas 
já foram apresentadas de todas as formas possíveis (como no caso de Olivo Barbieri). 
As dificuldades em criar uma união de intenções, pelo menos até ao Viaggio in Ita-
lia  promovido por Luigi Ghirri, no que respeita à fotografia de território em Itá-
lia, devem-se a uma série de fatores, entre os quais: a ausência de uma forte cons-
ciência iconográfica por parte dos autores; a falta de educação visual dos leitores, 
como consequência das fortes lacunas no universo editorial e na divulgação; o 
uso de uma linguagem formal complexa, que adota uma representação tradicio-
nal com sugestões e técnicas pós-impressionistas próximas das experiências da 
arte moderna e contemporânea. Estes aspetos fazem do propósito da fotografia 
em questão, ou seja, a pesquisa de identidade coletiva, um fenómeno estritamen-
te elitista que é considerado por algumas décadas um “fracasso cultural e intele-
tual” pela dificuldade de leitura das fotografias e pelo sentimento de vergonha e 
constrangimento que se sente perante essas imagens então consideradas “feias”.39  
Apenas a partir do final dos anos Oitenta, com algumas experiências posteriores ao 
Viaggio in Italia, como as Esplorazioni sulla Via Emilia (1986), o Archivio dello Spazio della 
Provincia di Milano (1987-97), o lançamento da Associazione Linea di Confine per la Fo-
tografia Contemporanea (em 1989) ou o Atlante Italiano promovido pelo MiBac (2003, 
2007), a figura do fotógrafo começou a ser definida não apenas como “ilustrador”, 
mas como “autor”, que desempenha um papel ativo na transmissão da informação, 
na consciência de que a necessidade de dar uma nova representação aos lugares está 
ligada à necessidade de renovar as linguagens da fotografia italiana, dando-lhe uma 

37   Leonardi Nicoletta, Op.Cit.
38   AA.VV., Fotografia e Paesaggio, Casabella 560, Settembre 1989, págs.38-48
39   AA.VV., Fotografia e Paesaggio - La rappresentazione Fotografica del Territorio, págs.22-29
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identidade cultural mais forte.40 As campanhas que estão a ser promovidas a nível 
local ou regional em colaboração com organismos e especialistas relacionados com 
o território e o consumo do solo destinam-se a um público mais vasto, reforçam a 
presença da fotografia na cultura contemporânea e a consciência da complexidade 
da paisagem. O que faltará em Itália, e o que funcionará noutras realidades como a 
experiência francesa da DATAR, é um cliente preparado para perceber o potencial da 
fotografia e um projecto de caráter “mais amplo”, com uma envolvente social mais ar-
ticulada, consciente que a questão da identidade nacional deveria ser colocada numa 
nova dimensão de internacionalização e perda de fronteiras formais a que estávamos 
familiarizados.41

1.7 - Viaggio in Italia: um ponto de chegada e um ponto de partida

A Itália é talvez o país onde a história mais profundamente configurou a paisagem 
e onde é necessário não só viajar e conhecer as cidades, mas também observar as 
áreas envolventes para perceber o território por detrás das aparências e estereóti-
pos. É possível definir as caraterísticas da paisagem italiana? Existe uma imagem de 
uma paisagem capaz de revelar as relações culturais e históricas interligadas? Alguns 
dos fotógrafos do pós-guerra, apesar dos limites impostos pelos círculos, percebem 
a existência de um país “para descobrir” e decidem também fisicamente percorrer 
uma viagem com um espírito diferente daquele que moveu o Neorealismo cinema-
tográfico. A ideia de atravessar o espaço da paisagem com o objetivo da fotografia, 
muitas vezes de carro (elemento que se insere fortemente no território, modifican-
do a perceção do mesmo), permite que as suas visões se tornem muito diferentes 
umas das outras através de uma contínua e subjectiva expansão e restrição do olhar.42 
A ideia de viagem também integra uma ideia de espaço que se apresenta como 
uma extensão de fragmentos de coisas, muitas vezes objetos enigmáticos que 
representam um lugar onde se pode tentar encontrar a própria identidade.43   
Os precursores da ideia de viagem foram Mario Giacomelli e Fulvio Roiter. Quase 
da mesma idade, o primeiro ultrapassa o forte realismo imposto por Zavattini e o 
igualmente forte formalismo proposto por Cavalli, adotando um rigor geométrico 

40   AA.VV., Verde, Bianco, Rosso - Fotografia Europea, págs.100-105
41   AA.VV., Fotografia e Paesaggio, Casabella 560, Settembre 1989, págs.38-48
42   Maggi Angelo, Paesaggio Italiano e fotografia: storia e identità visiva di un territorio.
43   AA.VV., Fotografia e Paesaggio - La rappresentazione Fotografica del Territorio, págs.20-22
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como requisito estrutural da imagem e utilizando o preto e branco para realçar os 
sinais essenciais e a materialidade dos temas representados. Por outro lado, o segun-
do, veneziano, propõe investigações fotográficas poético-documentais do território, 
contando com programas editoriais precisos que lhe permitem “reconstruir” uma 
forma estética das áreas exploradas (a zona mediterrânea, especificamente a Sicília) 
e das áreas em que vive (Essere Venezia, Venise à fleur d’eau) que lhe permitem seguir 
o seu idealismo fotográfico deixando uma marca dentro da evolução da fotografia.44 

Foi Ghirri que, depois de ter conhecido a experiência de Strand e Zavattini em 
Luzzara e de ter observado como eles conseguiram restituir uma “dignidade poé-
tica” às áreas do vale do Pó e transmitir um “sentimento comum” sobre o território, 
tentou dar um novo significado à representação da paisagem italiana, atualizando o 
repertório visual sobre o país e oferecendo uma ideia da Itália diferente e atualiza-
da em comparação com as representações de Alinari ou dos postais da era fascista. 
Em 1984 convidou vinte autores italianos e estrangeiros para exporem as suas visões 
sobre a paisagem antropizada na Pinacoteca de Bari, libertando de uma vez por to-
das a ideia de viagem como modelo de leitura do universo urbano contemporâneo.45 
A exposição, organizada por Arturo Carlo Quintavalle, é uma densa reflexão sobre 
paisagem e fotografia urbana consciente das investigações conceituais da década an-
terior e concretiza a que será indevidamente chamada de Escola Italiana de Paisa-
gem. Defini-la como “escola” é contraditório, pois o grupo, que se dispersou no final 
dos anos Noventa, nunca foi constituído oficial e formalmente, mas sim representa 
uma realidade fluida e sensível a um clima cultural específico, com um olhar aberto 
para o mundo como chave para compreender o significado da fotografia e aberto ao 
desenvolvimento de uma estratégia visual capaz de romper com as convenções da 
paisagem e apresentar uma nova imagem de um “país menor” composto por luga-
res marginais, precários, fracos, num territorio incerto e inseguro. A formação dos 
fotógrafos já não se limita a círculos e ateliers, pois eles fazem parte de uma geração 
que cresceu nas universidades, nos círculos académicos, em contato com as novas 
tendências e correntes ligadas à arte contemporânea, que reconhece na mudança de 
interesses do conflito social para a paisagem uma nova conceção de estar em contato 
com a realidade. A fotografia de paisagem é de facto entendida como um “complexo 
sistema de ver a realidade” que pode tornar-se num instrumento de controlo mesmo 
numa sociedade civil onde as pessoas não sentem a necessidade de “fixar” a paisa-

44   Zannier Italo, Storia della Fotografia Italiana, pág.301
45    Russo Antonella, Op.Cit., págs.390-394
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gem porque observam tudo de forma distraída e bombardeados por mil estímulos 
provenientes dos ambientes mais diversos.46 

O que os fotógrafos de Viaggio in Italia colocam em prática é uma materialização 
da imagem para explorar o que acontece nas “margens” do olhar, o que normalmen-
te é percebido apenas “transversalmente”. Ou seja, praticam uma “normalização” do 
olhar que só hoje, poucas décadas depois, é apreciada e conduz a uma nova tomada 
de consciência da paisagem entendida como um espaço moldado pela presença do 
homem, como a sua projeção. Fotografar os espaços é uma forma de contar a história 
dos mesmos, ler as respetivas implicações, ampliar as qualidades estéticas, construir 
acontecimentos. 

Generaliza-se a ideia que a fotografia é uma introdução a uma leitura complexa 
da paisagem e do território, além de ser uma representação única no seu género, 
conciliando caraterísticas figurativas e analíticas. Embora o fotógrafo não tenha con-
trolo direto sobre o produto final, já que só posteriormente ele tem a possibilidade 
de analisar o documento criado, ele pode sistematizar um método narrativo e formal 
capaz de assumir conotações paisagístico-ambientais de um espaço que pode ser 
contado de diversas maneiras e em que o autor pode definir o que quer mostrar, assu-
mindo a noção de “lugar” como elemento de fundamental importância identitária.47 
Estas reflexões sobre “criar uma imagem” que seja uma maneira para rejeitar a 
“paisagem de postal” envolvem todos os autores que participam em Viaggio in Ita-
lia, mas entre eles apenas alguns fazem desta nova atitude percetiva em sintonia 
com o mundo contemporâneo uma linguagem continuada mesmo depois da ex-
periência de 1984. Entre estes, é claro, Luigi Ghirri, que argumenta que a fotografia 
pode, partindo de um olhar menos apressado e mais consciente, entrar em sinto-
nia com o lugar e aproximar-se do quotidiano com um sentimento de pietas e ao 
colocar no olhar um sentimento ético pode operar uma recuperação estética do 
representado. Basilico, por outro lado, entra em contato direto com as coisas, dia-
loga e interioriza a paisagem, enquanto Guido Guidi admite uma certa dificulda-
de em fotografar um lugar ordenado, encontrando no “caos” do contemporâneo um 
sujeito representável que pode restituir dignidade ao cotidiano mais elementar.48 
Viaggio in Italia foi muito mais do que uma exposição, pois foi uma ocasião propícia 

46    AA.VV., Fotografia e Paesaggio - La rappresentazione Fotografica del Territorio, págs.11-14
47   AA.VV., Fotografia e Paesaggio - La rappresentazione Fotografica del Territorio, págs.163-165
48   AA.VV., Fotografia e Paesaggio - La rappresentazione Fotografica del Territorio, págs.11-14

48

Gianni Leone, Scanno, L’Aquila, 1983, Fondo Viaggio in Italia



51

para receber os debates internacionais sobre a desterritorialização, sobre a políticas 
do habitar e sobre a dissolução dos lugares, fazendo com que surgisse um “modelo” 
de fotografia italiana baseado na iconografia da paisagem nacional.49 Como afirma 
Roberta Valtorta, a fotografia tornou-se gradualmente uma ferramenta insubstituí-
vel para uma leitura lúcida da realidade e da paisagem contemporânea e uma forma 
profundamente expressiva de projetar. A fotografia como uma ferramenta “neutra” 
mostra a paisagem como ela realmente é, desconetada e desagradável, mas permite o 
uso de expressividade e técnicas académicas para cumprir o esforço de “reconstruir” 
a paisagem esteticamente. 

A imagem fotográfica torna-se assim um parâmetro para medir o passado e o pre-
sente, este último identificado com o desaparecimento progressivo da beleza natural 
e o nascimento de uma urbanização selvagem e descontrolada, olhando para as mar-
gens urbanas e para a “paisagem em transformação”. Indo além da paisagem banal, 
a fotografia na sua clareza permite-nos questionar os territórios e questionar as mu-
danças que se estavam a verificar naqueles anos, funcionando como um reconheci-
mento das mudanças em curso.50 O olhar do fotógrafo é finalmente o intérprete das 
mudanças nos valores culturais, artísticos e sociais de um determinado lugar e é nes-
ta perspetiva que se lêem algumas das campanhas fotográficas promovidas a nível 
nacional e internacional. As fotografias são ao mesmo tempo um documento visual 
de algumas transformações epocais, das implicações de um debate político sobre a 
cidade e as suas indústrias, das indicações e posições das instituições que atuam no 
território, do novo conceito de arquitetura industrial e suas consequências nas zonas 
rurais, das reflexões sobre a modernidade artística.51 Todos estes elementos permi-
tem questionar o possível papel da fotografia no campo do planeamento e redesenho 
paisagístico, promovendo uma profunda reflexão sobre a relação entre as comissões 
públicas e a fotografia, envolvendo também profissionais e arquitetos-fotógrafos que 
são testemunhas da mesma sensibilidade baseada no sentimento de pertença aos 
lugares onde a realização do projeto se concretiza.52

49   AA.VV., Verde, Bianco, Rosso - Fotografia Europea, págs.100-105
50   AA.VV., Fotografia e Paesaggio, Casabella 560, Settembre 1989, págs.38-48
51   AA.VV., Verde, Bianco, Rosso - Fotografia Europea, págs.100-105
52   AA.VV., Fotografia e Paesaggio, Casabella 560, Settembre 1989, págs.38-48
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A fotografia, portanto, que nasceu como um instrumento de representação de-

mocrática e acessível caraterizado por uma forte ligação com a técnica, ganhou po-

pularidade absoluta quando Talbot conseguiu resolver o problema da reprodução 

fotográfica, deixado em aberto por Daguerre e Niepce. 

Foi simultaneamente a estes desenvolvimentos tecnológicos que se abriu um 

grande debate, alimentado por artistas e pintores, que tinha como ponto central o 

valor artístico que podia ou devia ser atribuído à fotografia: era arte, tal como de-

fendida pelos pitorialistas, ou simplesmente um documento extremamente fiel à 

realidade mas sem qualquer conotação artística? Em Itália, paralelamente a estes 

debates, a fotografia desenvolveu-se com o nascimento de uma nova figura profis-

sional presente em botteghe e ateliers, que gradualmente se diferenciaram nas suas 

próprias linguagens e narrativas. A paisagem cultural da península, caraterizada 

após a Segunda Guerra Mundial pelo Neorealismo literário e cinematográfico e pelo 

avanço do modernismo, contribuiu para o nascimento de círculos fotográficos que 

continuaram o debate sobre o papel cultural da fotografia. 

O foco específico sobre a paisagem, promovido em alguns países através de ini-

ciativas públicas desde o início da fotografia, em Itália se desenvolve principalmente 

a partir dos anos 70 com a intuição de explorar os espaços da vida cotidiana com o 

objetivo de contar questões sociais e mudanças culturais. Em Itália, neste período, 

há poucas iniciativas públicas, como é por exemplo o caso da DATAR na França, que 

percebam o potencial da fotografia como ferramenta de leitura do território e que 

contraste com a grande quantidade de imagens caóticas propostas pelos media. O 

que se destacou em Itália foi o nascimento da Escola Italiana de Paisagem que, atra-

vés da união de intenções entre fotógrafos muito diferentes, convidados por Luigi 

Ghirri para colaborar na exposição Viaggio in Italia em 1984, promoveu a ideia da 

viagem como modelo de leitura do universo urbano contemporâneo, mostrando o 

que acontece “à margem” do olhar. Movida também pelo contato com a experiência 

de Strand e Zavattini, a Escola Italiana de Paisagem (que, de facto, nunca foi um 

grupo oficialmente formado e se desfez nos anos seguintes ao Viaggio in Italia) preo-

cupou-se em mostrar as contradições e os aspetos menos conhecidos de um país 

em constante transformação, utilizando a fotografia para questionar os territórios 

e interrogar-se sobre as mudanças que os preocupavam através de abordagens di-

ferentes e próprias de cada autor como aconteceu com o próprio Luigi Ghirri, com 

Gabriele Basilico e com Guido Guidi.
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2.1 - Um percurso insólito

Luigi Ghirri (1943 - 1992) costumava descrever-se como alguém que não ti-
nha seguido o que era considerado um percurso habitual  na aproximação à foto-
grafia1. Apesar disso, tornou-se uma figura de referência, não apenas para os seus 
contemporâneos, mas também para tudo o que veio a seguir, determinando um 
ponto de mudança no panorama da fotografia. Este “antes” e “depois” não se cin-
giu à realidade italiana, verificando-se igualmente repercussões a nível europeu.  

Em Itália, no início do século passado, havia três caminhos a percorrer para “fa-
zer” fotografia:

- uma experiência num atelier, conhecendo os que tiveram algumas das maiores 
intuições a nível não só fotográfico mas também editorial e comunicativo, criando 
testemunhos importantes para a memória coletiva (por exemplo a sociedade Alinari 
ou o estudo Villani);

- as escolas de fotojornalismo, muito ligadas ao panorama editorial e com uma 
presença muito forte no mercado; 

- a fotografia de autor, que deu vida a um conjunto de “círculos”, que funcionavam 
como academias autogeridas e autónomas, nas principais cidades italianas, e dos quais 
nasceram alguns fotógrafos que se tornaram profissionais através dessa experiência.2 
O percurso de Ghirri não pode inscrever-se em nenhum desses três casos: o pró-
prio afirma que a sua experiência nasceu graças ao contato diário com a imagem 
no exercicío da sua profissão (desenhador técnico) e à simultânea curiosidade em-
pírica pelas artes contemporâneas e pela arte concetual. Este cotexto permitiu-lhe 
olhar para a fotografia de uma nova forma,  como algo que podia ultrapassar os li-
mites impostos pelas desconexas áreas mais tradicionais. Auto-didata, coloca-se fora 
do debate fotográfico italiano com imagens que se afastam das fotografias de críti-
ca e denúncia ideológica da altura: o seu olhar está focado “no banal e no diário”. 
A obra fotográfica encontra o público em vários livros e publicações desde 1970, ano 
em que foi publicada a primeira obra Kodachrome, até 1990: ao longo destas duas 
décadas Ghirri percorre um caminho de desenvolvimento narrativo autêntico e pes-
soal, tendo referências noutras artes e autores mas sem perder a autoria e o controlo 
da sua própria linguagem comunicativa.

1 Ghirri Luigi, Lezioni di Fotografia, Quodlibet Compagnia Extra, Recanati, 2018, pág.10 
2  Ghirri Luigi, Op.Cit., págs.10-15
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De facto, o seu trabalho começa com a vontade de ver o mundo em 360 graus: 
sobre Kodachrome (1978-78) ele afirma que “gostava da possibilidade de fotogra-
far ao mesmo tempo o que estava à minha frente e o que estava por trás de mim, 
porque corresponde à percepção normal que temos quando andamos na rua”.3 E 
Kodachrome verifica-se uma relação constante entre o autor, o tema que observa e 
a realidade que está à volta. Kodachrome é uma recolha de imagens visíveis na rua, 
nas lojas, nas montras, nas publicidades. Tudo se torna tema e realidade, um exem-
plo de “fotomontagem” no mundo real. As imagens apresentadas em Kodachro-
me não são apenas fotografias mas sim imagens-postais de “paisagens de papel”4.  
Com Catalogo (1970-79) Ghirri quer “inventariar” as modalidades decorativas da cons-
trução civil italiana dos anos do boom económico: não é uma simples “ inumeração”, 
mas sim uma forma de investigar a relação entre os edifícios e o mundo externo, 
uma imagem na subtil linha de contato entre o interior e exterior.5 Com esta obra 
Ghirri nao quer dar uma opinião técnica ou estética, aliás porque ele mesmo sabe 
que não tem a formação para tal, mas quer assinalar  o facto de a paisagem tende a 
ser cada vez mais uniforme. Somente com uma atenção redobrada ao detalhe e ao 
pormenor, de certa forma exponenciada e exagerada, é que se conseguem evidenciar 
as as diferenças ainda existentes. Dentro dessa repetição, ao anular a importância 
dos detalhes na grande escada, cria-se uma “homologação” da visão, que leva a um 
“ver-sem-ver”, que Ghirri quer evitar. 

Com a ambiguidade de um jogo de palavras Italia Ailati (1971-79) ele testemunha 
as mudanças na paisagem italiana, falando da “Itália menor”, que fica nas margens, 
resultado de transformações relevantes quer no território quer na forma de vivê-lo e 
entendê-lo.6

Atlante é uma experiência completamente nova, baseada na reproposta de ima-
gens que todos conhecemos desde crianças. Todos temos um atlas em casa, todos es-
tivemos a viajar idealmente percorrendo países e mares apontando com o dedo para 
o mapa. Ghirri considera o atlas um livro que teoricamente contém todas as imagens 
do mundo: é uma viagem imaginária feita de nomes e símbolos, feita com uma pro-
ximidade tal, como se as imagens acabassem por aparecer resultados de imagens 

3    Ghirri Luigi, Op.Cit., pág.63
4    Ghirri Luigi, Kodachrome, Punto & Virgola, 1978. 
5    Ghirri Luigi, Lezioni di Fotografia., págs.68-70
6    Ghirri Luigi, Lezioni di Fotografia., pág.73
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ao microscópio. Este percurso oscila entre representação cartográfica, com marcas e 
símbolos convencionais, e o espanto quase infantil face a mundos desconhecidos e 
fantásticos. Com esta obra de 1973 Ghirri parece afirmar que a viagem na nossa época 
só se pode limitar a ser uma viagem dentro de signos e marcas, pois todos os destinos 
já foram explorados e descritos, todos os itinerários percorridos. O que resta para 
explorar são as marcas da contemporaneidade, vividas por experiência direta. 

Em Still Life (1975-79) o registo de investigação é mais pessoal e ligado a perceções por 
vezes indiretas, através de superfícies refletoras (?) ou transparentes, ocultando ou re-
velando o que está diante ou atrás das mesmas, num constante jogo de sobreposições.7 
Still Life é um trabalho abrangente que contém temas quase metafísicos, retratando 
objetos não-animados, que não são tratados como algo imóvel e estático mas sim 
como um exemplo de “vida silente”, uma tentativa de ouvir, ler, perceber a voz remo-
ta das coisas através do subconsciente e da memória. Still Life combina páginas bran-
cas e objetos que são parte de uma “enciclopédia” de um imaginário não conhecido, 
em que a lógica é suspensa e deixa espaço a um aspeto mais lúdico. Still Life é um 
encontro constante entre o mundo das imagens e a materialidade do mesmo.

Assim como em Kodachrome ele procura retratar as “fotomontagens” quase sur-
reais que existem à nossa volta. Na exposição intitulada de In scala (1977-78) Ghirri 
procura numa “Itália fitícia” a identidade das coisas ,ou seja, tenta retratar objetos 
em que nos reconhecemos porque pertencem ao nosso imaginário, mesmo não sen-
do reais.8 O descarte existente entre a realidade e a representação é mínimo e estas 
fotografias, tiradas num parque de diversão criado à volta de panoramas icónicos da 
península em escala reduzida, revelam alguns esquematismos que não deixam per-
ceber a margem entre realidade e ficção.

Mas é com Paesaggio Italiano (1980-92) que o autor abandona mapas e cartas to-
pográficas para procurar uma geografia sentimental9. Talvez imprecisa e privada das 
informações mais técnicas, cumpre uma “viagem da visão”, na esperança de voltar a 
um “grau zero” da visão, como se estivesse a ver o mundo pela primeira vez. De facto, 
trabalhando na perceção do lugar ele reconhece ser um “Ulisses contemporâneo”10, 

7   Ghirri Luigi, Lezioni di Fotografia., pág.78
8   Ghirri Luigi, Lezioni di Fotografia., pág.78
9   Taramelli Ennery, Mondi infiniti di Luigi Ghirri, Diabasis, 2005, pág.113 
10   Taramelli Ennery, Op.Cit., pág.115
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que faz uma viagem de volta a casa, de volta às origens, de volta a tudo o que é conhe-
cido mas que antes não via. A publicação inicia-se com quatro imagens de referência 
para o autor, não apenas pela importância da sua composição mas essencialmente 
pelo seu significado: por exemplo, a obra de Caspar David Friedrich “Dois homens 
contemplando a Lua” (1819), ícone de um viajante que se aproxima do desconhecido.

Topografia - Iconografia trata a necessidade de “ver claramente” sem ser influen-
ciado pela complexidade do mundo, enfrentando a dificuldade de fotografar hoje 
em dia. “Pensar por imagens” é o novo desafio: é preciso recolher a provocação da 
contemporaneidade do presente, construir uma identidade interior, a nossa própria 
identidade, e uma identidade que seja síntese do mundo exterior.11 

Provavelmente o início do trabalho de Ghirri pode encontrar-se na leitura que ele 
deu da primeira imagem da Terra desde a Lua. É uma época de descobertas, de novi-
dades, e a conquista do espaço não deixa o autor indiferente. Nela o autor vê a ideia 
de totalidade concretizada num fragmento, mas também a única imagem possível de 
todas as imagens possíveis12: neste fragmento o poder de “conter o tudo” desaparece 
face à impossibilidade de “ver tudo” de uma só vez; uma totalidade complexa e arti-
culada que não oferece uma leitura única mas que nos permite repensar e relativizar 
o caos do mundo13. Ele vê nessa imagem o maior paradoxo e desafio: como é possível 
ampliar o campo do conhecido sem deixar de distinguir a identidade do indivíduo e 
dos objetos? 

2.2 - O papel da fotografia: um trabalho de síntese

Na opinião de Ghirri, o fotógrafo trabalha numa procura constante numa 
direção inédita participando ativamente na construção de um novo mo-
delo comunicativo, consciente que também os fotógrafos podem ser figu-
ras polivalentes, multifacetadas e participativas no panorama cultural. 14 
Ghirri considera a fotografia como uma maneira, uma oportunidade de se relacionar 
com o mundo: o fotógrafo é quem tenta procurar um equilíbrio entre a nossa esfera 
mais intrínseca e o que nos rodeia; uma harmonia entre o “nosso” mundo e o mundo 

11   Taramelli Ennery, Op.Cit., pág.84
12   Leonardi Nicoletta, Fotografia e Materialità in Italia, PostMedia Books, Milano, 2013
13   Taramelli Ennery, Op.Cit., pág.13
14   Ghirri Luigi, Lezioni di Fotografia., pág.9
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exterior.15 Esta necessidade de “esquecermos” a nossa individualidade durante um 
certo tempo é o ponto de partida para o fotógrafo se relacionar com o ambiente de 
uma forma mais livre, sem parâmetros ou regras definidas. É nisto que reside o fascí-
nio da fotografia: em criar um diálogo constante e enigmático com o lugar. Considero 
como sendo enigmático uma vez que a fotografia em si é testemunho mas também 
re-invenção para interrogar o mundo: a fotografia, com a sua indeterminação, tor-
na-se uma ferramenta privilegiada para abandonar a linguagem simbólica das re-
presentações definidas. A fotografia já não representa uma verdade absoluta, pois a 
realidade oferece um tempo e um espaço com várias possibilidades de leitura e cuja 
complexidade é impossível de se compreender na sua totalidade.  Tal como a perce-
ção do mundo depende da pessoa que o observa, a fotografia é, de facto, um processo 
mental que não se limita a RE-PRODUZIR mas sim a PRODUZIR imagens. 

A fotografia trabalha logo à partida através de um exercício de síntese ao selecio-
nar várias tomadas de vista e enquadramentos, ao contrário da pintura que constrói 
esse quadro na tela, de maneira mais estática, e do cinema que propõe um modelo 
de imagem mais dinâmico16: isto é um elemento muito significativo sobretudo nesta 
época em que as pessoas estão sujeitas a uma grande quantidade de estímulos vi-
suais, conscientemente ou não, que deixam uma “marca” na memória individual que 
influencia as atitudes e a maneira de ser. Uma pessoa de 200 ou 300 anos atrás não 
tinha a mesma capacidade de ler e saber lidar com uma imagem que as pessoas de-
senvolveram nos séculos mais recentes, mas talvez a sua relação com a figuras fosse 
mais profunda e rara17: de certa forma a “civilização” da imagem acabou por com-
prometer as nossas capacidades de ver e perceber o mundo, a nossa capacidade de 
perceção está corrompida. 

É muito difícil diferenciar o que é a memória coletiva e o que é a memória indivi-
dual neste caso: o próprio Ghirri afirma que talvez com as suas imagens trabalhe mais 
na memória coletiva18, isto é, a memória é entendida como coerência na unidade de vi-
são do mundo, que tem uma relação com a memória pessoal. É em 1984 que ele chega 
a afirmar que o objetivo do seu trabalho é mesmo pôr em diálogo a dimensão privada 
da memória, que todos temos, com a dimensão pública da memória coletiva criando 

15   Ghirri Luigi, Lezioni di Fotografia., pág.153
16   Taramelli Ennery, Op.Cit., pág.154
17   Ghirri Luigi, Lezioni di Fotografia., pág.50
18   Taramelli Ennery, Op.Cit., pág.27
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um “conto coletivo compartilhado” em que a narração individual possa encontrar 
o seu próprio lugar dentro de um sentir comum da história. Ghirri trabalha nisso 
sempre percorrendo idealmente dois caminhos paralelos tendo dum lado a memó-
ria pessoal, do outro a história coletiva: uma fotografia só representa um momento, 
um instante, que entra em  relação direta com o lugar, a história, o “mundo” exterior.  
Ghirri sente algum mal-estar face às transformações da percepção e da visão da civi-
lização mediática, consciente de que o mundo está a tornar-se cada vez mais um ter-
ritório desconhecido. A fotografia serve para “romper” esta dificuldade percetiva que 
nos acompanha. Para Ghirri as mutações visivas e cognitivas são um processo muito 
complexo em que é preciso abandonar as imagens e os pontos de vista previamente 
adquiridos. Deacordo com a sua opinião,  o perigo pior consiste na velocidade que 
as capacidades percetivas adquiriram através da tecnologia mediática, considerando, 
por exemplo, a fotografia um antagonista da televisão, pois a primeira oferece uma 
pausa, um momento de reflexão em comparação à fruição demasiado rápida das ima-
gens televisivas e é neste momento de “pausa” que o fotógrafo trabalha. A obrigação 
dele é aprofundar o significado da imagem para combater o total entorpecimento e a 
falta de sensibilização perante a imagem. Pela primeira vez na sua história, o homem 
é “bombardeado” por uma enorme quantidade de imagens e nunca como agora estas 
imagens perdem significado ou não lhe dizem nada: a fotografia passa então a ter um 
dever ético e não apenas estético na tentativa de “acordar” o homem tão saturado de 
informações que já não prova emoções. 19

A fotografia em geral é baseada num trabalho de mediação do autor, que decide os 
parâmetros com os quais captar a imagem da realidade através da máquina fotográfi-
ca. Em termos concretos, portanto, a imagem fotográfica baseia-se também na exclu-
são, na ideia de abandonar a representação total da realidade: o que é visível através da 
máquina torna-se um intermediário entre o aparente e o invisível e, deste modo, a ver-
dadeira função da fotografia não está simplesmente relacionada com o que é “tornado 
visível” mas também com o que não aparece visivelmente aos olhos ou é inexprimível. 
O problema, ou desafio aos olhos do fotógrafo e de Ghirri, é descobrir dentro da rigi-
dez de um meio técnico um equilíbrio “tra rivelazione e rilevazione”20 para representar 
o mundo exterior. Esta ideia de fotografia é também discutida por Stephen Shore em 
The Nature of Photography e por alguns teóricos do moderno como Susan Sontag ou 

19  Taramelli Ennery, Op.Cit., pág.29
20  “entre revelação e constatação”, a indicar a relação entre o que se pode mostrar (revelar) e o que se  
 pode constatar, mesmo não sendo representado. Expressão usada por E.Taramelly. 
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Roland Barthes: a imagem remete tanto ao que está “dentro” da moldura como ao que 
está fora e não está representado. Da mesma forma, a imagem adquire um significado 
diferente ao ser mostrada individualmente ou em sequência com outras fotografias. 
Na opinião de Ghirri, o problema da representação do espaço sempre foi considera-
da, a nível fotográfico, uma questão apenas formal: na história da fotografia raramen-
te foi considerado o conceito de tempo como elemento fundamental da re-apropria-
ção do lugar. Este conceito relaciona-se diretamente com a sua ambição de querer 
fazer, através da fotografia, uma “viagem” nos lugares da infância re-conquistando os 
mesmos. Estes lugares são de fábulas, apoiam a própria existência na ideia de “fan-
tástico”, um universo maravilhoso que ladeia o mundo real sem arruinar a coerência 
do mesmo e sem perturbá-lo. A ideia de fantástico adapta-se muito bem à sua ideia 
de paisagem pois revela uma intrusão, uma quebra inesperada, do e no mundo real, 
sendo a fotografia uma ferramenta para retomar uma perceção autêntica das coisas e 
uma linguagem que, através de uma acumulação constante e istantânea de informa-
ção, sobrepõe uma imagem do existente ao momento presente sem deixar de ser um 
espelho de reflexão e contemplação solitária. 

Existem imagens que despertam a memória de uma experiência individual entre-
laçada com as experiências coletivas. A conexão das imagens com estas experiências 
resulta da capacidade em associar mentalmente representações flutuantes, como 
fotografias que se referem a outras fotografias conhecidas anteriormente. Daqui a 
capacidade de “ver o invisível” e produzir imagens que geram outras imagens. No 
fundo podemos referir aqui também as ideias de Constellation de Walter Benjamin 
e as de Aby Warburg, nomeadamente presentes na sua obra Atlas Mnemosine, onde 
ilustra os mecanismos e as relações de transporte entre imagens próprias da cultu-
ra europeia, criando linhas de transmissão baseadas em características visuais, uma 
ferramenta imediata para “contar o mundo”. No caso de Ghirri um exemplo deste 
processo vem na associação de uma fotografia da Certosa di Capri com a Anunciação 
do Beato Angélico: a memória cumpre um jogo combinatório; pensando “por uni-
versais”, mantém a memória de uma experiência passada que a imaginação agarra e 
a associa a uma imagem da memória universal e coletiva a gerar um novo horizonte 
de significados.21 

21   Taramelli Ennery, Op.Cit., pág.78-80
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A fotografia acaba então por ser uma “aventura do ver e do pensar”, impõe a clara 
objetividade do olhar histórico, resultado do ambiente e do background de quem 
observa, mas propõe um momento de reflexão, de re-ativação da atenção que a velo-
cidade do mundo do dia-a-dia apagou. Fascinado pelo silêncio do tempo suspenso, 
Ghirri revela a importância de “pensar por imagens”: combinar e associar as ima-
gens como num verdadeiro conto pessoal confere às mesmas um significado dentro 
de um “sistema” narrativo, dentro de um discurso. “Pensar por imagens” ajuda-nos 
a aprender uma nova maneira de observar, procurar uma fotografia que seja capaz 
de construir imagens e através delas compreender o mundo, gerando uma nova per-
ceção: ver uma coisa que já se conhece como se fosse pela primeira vez nos leva a 
desconhecer a nós próprios e simultaneamente a reconhecermo-nos nos outros. Esta 
constante relação entre o autor-fotógrafo e o mundo exterior, e a capacidade do autor 
de se afastar de si, é uma maneira essencial para cumprir uma síntese do imaginário 
coletivo e conhecer o que sempre existiu mas que, mesmo representado, não apare-
cia. O exercício que ele faz consiste em abdicar a própria individualidade a favor de 
um olhar que a consciência reconheça como algo que é “além”. 

O ponto focal não é representar algo novo mas sim olhar para o “normal” de for-
ma diferente. Oscilar entre realidade como representação e realidade como “expe-
riência autêntica” é uma constante do seu trabalho, na tentativa de conseguir esta in-
versão do olhar para uma dimensão a-temporal, tal como acontecia nas pinturas do 
seu tio onde a paisagem da memória involuntária da infância não aparecia quebrada 
ou estragada pela passagem do tempo. Para conseguir esta oscilação Ghirri apoia-se 
no chamado “artificio del doppio” (duplo artificio) e através de perspetivas temporais 
diferentes, configuradas dentro de “molduras narrativas” espaciais. Sendo assim, con-
segue jogar com a ambiguidade entre função e experiência de vida do observador, 
permitindo a este último entrar e participar na magia do mundo que o conto con-
figura e projeta deixando que a realidade fotográfica tenha uma função narrativa.22

Gianni Celati afirma que “a ideia fundamental de Ghirri aplicada às fotogra-
fias é de uma projeção afetiva: o olhar como encontro com as coisas, para as quais 
somos naturalmente dirigidos pelo nosso subconsciente: é por isso que não exis-
te nenhuma fotografia de Ghirri que seja pura documentação”23. Ele tenta atuar 

22  Taramelli Ennery, Op.Cit., pág.141
23  Benigni Corrado, Zanchi Mauro (a cura di), Luigi Ghirri. Pensiero Paesaggio, SilvanaEditoria 
 le, 2016

70

Luigi Ghirri, Rimini, In Scala, 1977 

-

Luigi Ghirri, Tellaro, 1982-85



73

numa “procura de significado” das coisas vividas diretamente, pensadas entre 
emoções e regras do contato direto com a consistência física do real. Mario Cres-
ci também concorda com o Gianni Celati constatando que “entre as milhares de 
imagens produzidas por Ghirri não há nenhuma que seja apenas funcional ten-
do em conta a sua “maneira de ver” e “maneira de sentir” através da fotografia”.24  
Podemos afirmar que Ghirri consubstancia uma outra maneira de olhar para o mun-
do através da máquina fotográfica: a fotografia é sim uma zona de acesso à perceção 
do real e uma maneira para “ver”, origem do conhecimento, e é um evento que con-
juga pensamento e olhar. A linguagem visual incrementa, de alguma forma, o desejo 
de conhecer que fica em cada um de nós. 

Considerando então a fotografia como uma ferramenta para compreender a reali-
dade sem cair em estereótipos, Ghirri percebe que nenhum mundo tem que perma-
necer escondido nem ser removido: não se trata de “deslocar” a atenção de um objeto 
para outro mas de contar uma diferente forma de viver e, no caso dele, de habitar o ter-
ritório. Isto já estava a acontecer no cinema com os neorealistas como De Sica, Rosselli-
ni, Antonioni, mas enquanto  que nestes a atenção é dedicada ao dia-a-dia das pessoas 
“comuns”, a atenção de Ghirri é mais virada para a paisagem e o território. Ghirri chega 
a fazer algumas afirmações sobre as paisagens que vão além do seu papel de fotógrafo 
mas que demonstram a real atenção que ele tem pelo território. Ele não acredita que a 
paisagem seja “apenas” uma “paisagem de passagem”, uma paisagem transitória, como 
se tudo estivesse a desaparecer do nosso olhar: é por isso mesmo, por não ser uma pai-
sagem “sem dignidade” que merece ser observada e nela pode-se procurar a fotografia.  
Talvez seja por isso que nos primeiros trabalhos o fotógrafo Necessite do auxílio de 
um intermediário  entre o mundo que ele conhece e a imagem do mundo que vai ser 
o resultado final, como se quisesse dizer que nesta viagem não pode estar sozinho mas 
precisa de alguém (um sujeito desconhecido) que juntamente descubra e represente o 
ambiente, quase para “agarrar” a personagem ao mundo real. Com o tempo este “sujei-
to” desaparece e os cenários também começam a ser mais dissolvidos e fragmentados 
tal como as nossas certezas são dissolvidas pela fotografia ao tornar cada momento um 
instante desconhecido, acentuando a diferença entre realidade e aparência (ou entre 
referente e significante, ou entre real e imagem), pois o que interessa não é a realidade, 
mas esta constante oscilação entre as suas múltiplas representações. 

24   AA.VV., Luigi Ghirri. Pensiero Paesaggio.
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Através destes fragmentos de realidade ( de luz, de arquitetura e de horizontes, 
fundamentais na obra de Ghirri) ele tenta perceber o significado da vida e a ra-
zão do fazer, tal como a razão da vida e o significado do fazer: esta não é apenas 
uma forma poética para comentar a sua obra, mas é uma constante no seu traba-
lho em que tenta dirigir a atenção para uma grande diversidade de sujeitos sem o 
pretexto de perceber tudo, mas com a curiosidade e a ambição de compreender 
o que for possível, unindo a consciência de um adulto com o imaginário infantil.  
Ao longo da sua obra Ghirri reflete de forma significativa acerca do papel que o fo-
tógrafo pode assumir como autor e no modo como o seu próprio trabalho pode ser 
definido: recusa a ideia de fazer fotografia para unir muitos objetos não conectáveis 
de maneira natural. Porém  é através de imagens e metáforas que nos remetem para 
imagens fora da realidade, numa segunda realidade feita de referências pertencentes 
ao nosso universo pessoal, que Ghirri continua constantemente na procura de uma 
linguagem que possa realizar o desejo infinito de “conhecer o mundo”. 

2.3 - Filho do seu tempo: pensar por imagens 

Apesar de não ter uma formação académica específica, Ghirri relaciona-se com 
diversas correntes artísticas, artes e outras disciplinas ou saberes. O seu grande inte-
resse pelo mundo das artes e pela Estética é algo inerente à sua obra e que direciona o 
seu trabalho como fotógrafo. Os artistas, fotógrafos ou outros autores, têm que ser ca-
pazes de se relacionar, gerir e dar respostas ao mundo complexo de que fazem parte.  
É interessante, neste contexto, referir que a fotografia de Ghirri não reflete a fotogra-
fia “de autor” em que o fotógrafo se coloca e age a partir de um universo muito codi-
ficado (por vezes, esotérico) e aposta numa “marca pessoal” de certa forma limitada 
porque muito dependente e enclausurada na sua maneira de ver o mundo, reinter-
pretando-o apenas segundo as suas coordenadas estéticas.25 

No começo da história da fotografia podemos encontrar duas correntes, 
uma que reserva mais atenção às belezas do mundo, outra que exprime a von-
tade de representar o mundo de forma analógica e perfeita, como se estives-
se a criar um catálogo. Nos primórdios da fotografia, por exemplo, é como se 
uma pessoa estivesse a ver o mundo pela primeira vez e procurasse represen-

25   Ghirri Luigi, Lezioni di Fotografia., págs.19-21
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tar as coisas mais bonitas e onde um forte sentido de expressão estética está pre-
sente: é um dos momentos mais interessantes da história da representação.26 
Pelo contrário, no período pós guerra e passada a fase de denúncia social defesa pelo 
Neorealismo, na segunda metade do século passado a cultura artística europeia re-
flete temáticas históricas ligadas à memória pessoal e coletiva, e a memória e a iden-
tidade pessoal tornam-se ferramentas de resistência face à homologação e à perda de 
subjetividade: o próprio Ghirri com as suas fotografias não aparece completamente 
“fora” da realidade mas mostra sempre elementos autobiográficos e que remetem 
para uma esfera muito pessoal.27

Ghirri, nos seus primeiros trabalhos, e herdeiro da Pop art, reserva aten-
ção à cultura que vem “de baixo”, ao estereótipo: para ele a realidade não é a ex-
periência do presente mas a representação de algo que já passou. É exemplo de 
um pós-modernismo com forte acento local, por não ser completamente desan-
corado do real e manter sempre uma forte componente autobiográfica.28 Ghir-
ri disfruta a fotografia como objeto artístico e instrumento da cultura popular, 
escolhendo a ideia de “viagem”, consciente que todas as viagens possíveis já fo-
ram descritas e todos os itinerários percorridos, percebe que a única viagem pos-
sível é dentro dos “sinais” das imagens, que se afastam da experiência direta. 
Depois da segunda Guerra Mundial surge uma grande fratura em diversos países, 
devida a um sentimento de fragilidade geral, dentro do panorama da contempora-
neidade. As contradições e as quebras, quer na sociedade quer no território, são mais 
evidentes, sendo o  cinema, a literatura e a fotografia testemunhos disso. O Neorea-
lismo representa a convicção ética e estética dos realizadores cinematográficos e dos 
escritores e a necessidade de “contar por imagens”29 o que se está a tornar paisagem 
torna-se num desafio à contemporaneidade e ao presente.

Com experiências como a do Il profilo delle Nuvole, Ghirri quer mostrar o sonho de 
um mundo ainda “à medida humana”, para dar à realidade esta interpretação onírica; 
o seu trabalho aparece também ligado à metafísica e ao surrealismo, onde a dimensão 
invisível das coisas surge com um grande significado. Ghirri representa um trabalho de 
um autor que dá importância ao diálogo com as outras disciplinas e linguagens criati-

26   Ghirri Luigi, Lezioni di Fotografia., págs.103-131
27   Leonardi Nicoletta, Op.Cit.
28   Leonardi Nicoletta, Op.Cit.
29   Taramelli Ennery, Op.Cit., pág.147
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vas, utilizando a fotografia como dispositivo para manter esse diálogo e cativar a nos-
sa atenção. Assim como Italo Calvino faz, Ghirri também “semi-cerra” os olhos face à 
confusão do real30, como forma de ver através de fendas e molduras e, assim, tentar dar 
uma ordem ao que observa, observando então os elementos antrópicos da paisagem. 
A fotografia para Ghirri e a literatura para Calvino são instrumentos para perceber a 
realidade sem ceder aos estereótipos, pois nenhum mundo tem de ser escondido ou 
removido e contar estas realidades não significa mudar a atenção de um objeto para 
outro mas sim contar uma diferente maneira de “ver”. Isto acontece também no cine-
ma, com o Neorealismo e realizadores como De Sica, Rossellini, Fellini e Antonioni.31 
Ghirri reserva igualmente algum interessepelos pioneiros da fotografia americana, 
entre eles Ansel Adams, Walker Evans, Tymothy O’Sullivan e William Eggleston, 
que foram os primeiros a representar o horizonte visível e o existente com o objetivo 
de construir uma identidade nacional mas que, no caso de Ghirri, reflete-se na vonta-
de de criar uma síntese entre o mundo interior e exterior. A partir das intuições e dos 
olhares inovadores destes mestres Ghirri ganha uma linguagem própria e original.

O que faz de Ghirri um fotógrafo e artista diferenciado é o facto de  participar no 
jogo da modernidade e da contemporaneidade que se revela no desafio constante de 
querer incluir dentro de uma produção e expressão artística, literária ou pictórica, 
as relações que surgem de forma consciente ou inconsciente, a partir do cruzamento 
com outras linguagens e outras artes, numa constelação de significados.

É também a partir do contexto e das referências culturais e artisticas que 
a fotografia de Ghirri torna-se um subtil jogo literário e inteletual que impli-
ca relacionar-se com o mundo de uma maneira que muitos definem “ambí-
gua” mas que ele prefere definir “enigmática e misteriosa”, sendo para ele a 
fotografia uma maneira de questionar o mundo e de re-inventar o mesmo.  
O início da sua pesquisa baseia-se na ambição de querer ver o mundo a 360°, com-
preendendo o que está “por detrás”, o que normalmente é esquecido na representa-
ção fotográfica. Uma fotografia de Modena de 1972 que representa uma rede, deixa 
ver umas fábricas brancas do outro lado, emoldurando através de uma pequena ja-
nela um cúmulo de brita.32 Esta fotografia é emblemática do significado que Ghirri 
associa às imagens: é uma imagem pensada, projetada, em que o autor escolhe a 

30   AA.VV., Luigi Ghirri. Pensiero Paesaggio, pág.8
31   AA.VV., Ghirri, Luigi, Lotus international n. 52 Promenades architecturales., 1987, págs.129-134
32   Taramelli Ennery, Op.Cit., pág.38
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ordem das coisas que quer mostrar através de camadas permeáveis, através de furos 
e enquadramentos. Os objetos representados são, apesar de tudo, muito comuns e 
atopici, ou seja, fora de um lugar específico, mas integram e fazem parte do território 
da infância, onde costumava brincar e onde cresceu, onde a memória individual se 
cruza com a memória histórica, pois, por ser um lugar não caraterístico, qualquer 
pessoa que tenha nascido no interior da Planície do rio Pó pode ter um background 
muito semelhante a este. O que ele leva a cabo com esta imagem é de alguma forma 
uma “reconquista” do lugar da infância, onde ele regressa para recortar pequenos 
farrapos de sensações e lembranças. Esta imagem faz parte de uma série de fotogra-
fias que retomam uma tradição iconográfica e um aspeto da memória coletiva que 
não estão ligados ao passado mas sim a uma certa forma de viver, que define também 
culturalmente esta zona da península italiana. 

Na vontade de representar o que costumava ver “ao andar na rua” pensa numa nar-
ração por imagens que possa passar além de um significado mais restrito da imagem, 
escava no significado profundo da imagem na contemporaneidade e no dia-a-dia para 
construir um “mundo duplo”. Este percurso não é linear mas muda e adata-se às pro-
vocações que as fotografias geram, inclusive a casualidade do processo: Ghirri quer 
“construir” um mapa onde cada pessoa pode encontrar o seu caminho, movendo-se 
dentro de um ambiente formado por uma série de problemáticas e questões muito 
extensas numa “constelação” de significados interligados por vezes de maneira mais 
imediata, por vezes de forma menos evidente. É através destas ligações que Ghirri quer 
organizar as suas imagens em sequências, em conjuntos e subconjuntos de significa-
dos, dando vida a uma “dupla atividade”: arquivística dum lado, editorial do outro. 
Esta fotografia, tal como já tinham experimentado Cesare Zavattini e Paul Strand, 
quer dar dignidade às coisas, às ruas, às pessoas de um tal lugar baseando-se num 
“sentir comum” suspenso no tempo33: as pessoas interagem ativamente com o dia-
-a-dia, o normal, num ambiente onde tudo está suspenso entre passado e futuro, 
onde  o mundo ainda pode oferecer visões que permitam a poesia. Estes campos, 
estas fábricas, estas vias são os “últimos lugares onde ainda é possível ter umas vi-
sões”, onde se pode imaginar a amplitude do espaço através do horizonte que nos 
rodeia. Este interesse de Ghirri pelo território deve-se igualmente ao facto de que 
na sua opinião “o mundo ganha forma porque alguém o observa e o contempla sem 
invadi-lo ou massacrá-lo para conquistar o seu próprio papel”. A procura de Ghirri 

33   Ghirri Luigi, Lezioni di Fotografia., pág.261
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pode ser considerada quase antropológica, mesmo sem contar diretamente com a 
presença das pessoas, ele mostra interesse por sinais do trânsito, vestidos, parques 
e jardins públicos, manifestos e publicidades, montras das lojas.34 Parece que “co-
lecionar o mundo”, na busca de uma “identidade definida”, é o objetivo último do 
seu trabalho: não se trata apenas de representações, mas de viver a experiência di-
reta do real que já não é possível na sociedade do espetáculo e da velocidade. Ghirri 
procura sempre diferenciar as coisas, os lugares, as pessoas das suas representações, 
mas é através destas que tenta cumprir uma missão ética de conhecimento e iden-
tificação. As suas imagens ganham então o papel de souvenir: sem deixar de ser re-
presentação e sem querer substituir a realidade, exprimem um sentimento de nos-
talgia e o desejo de eliminar a diferença entre objeto e representação. Quem observa 
é como se observasse um fragmento de realidade, contemplando a representação 
e projetando nela uma parte da sua pessoa e da sua própria experiência pessoal.35  
Trabalhando com a memória nos seus dois aspetos, memória coletiva que tem res-
postas na memória pessoal, considera a existência da pessoa apenas em função de 
um mundo em que as informações são de caráter coletivo. As duas, em conjunto, ge-
ram a consciência de uma unidade de representação e de visão do mundo. Conscien-
te das limitações da fotografia como uma representação sempre incompleta do real, 
Ghirri percebe a importância de “pensar por imagens”, ou seja, a fotografia como um 
território crítico capaz de comunicar o não-representável no sentido em que Roland 
Barthes escreve quando diz que a fotografia é inclassificável porque é sempre invi-
sível, mas nunca vemos a fotografia em si mesma, mas sim o que ela não dá a ver.  
Provavelmente esta necessidade de “voltar” ao territorio da infância nasce mui-
to antes das primeiras fotografias, quando o jovem Ghirri observava as pinturas 
do tio, que considera “objetos de revelação”36 de um microcosmo suspenso en-
tre céu e terra onde vivem algumas presenças humanas, que deixam a sua pró-
pria marca. Tal como estas pinturas, a fotografia tem o poder de variar as rela-
ções com o real mudando o foco do problema através de uma realidade ilusória.  
Na vontade de criar uma narrativa própria Ghirri efetua um “salto de escala” que 
lhe permite ampliar a perceção e ter uma diferente noção do visível, como se es-
tivesse a fazer uma viagem dentro da imagem.37 Esta necessidade de “conter” o 
máximo da informação possível leva o autor a ter uma preferência para lugares e 

34   Leonardi Nicoletta, Op.Cit.
35   Leonardi Nicoletta, Op.Cit.
36   Taramelli Ennery, Op.Cit., págs.40-41
37   Taramelli Ennery, Op.Cit., pág.65.
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objetos que parecem conter, nem que seja idealmente, todas as coisas como por 
exemplo enciclopédias, museus, mapas… Através destes objetos quer descobrir 
os universais fantásticos que pertencem às zonas de sombra da memória e que es-
pontaneamente invadem a mente num caos fantástico de formas e figuras.38 Esta 
memória mantém-se ativa graças ao subconsciente que, em contato com a natu-
reza primária dos arquétipos, tenta pôr ordem e união entre as lembranças “sol-
tas”. A viagem ideal que Ghirri faz é, de facto, uma travessia na dimensão caó-
tica da memória, à procura de união e concórdia entre o “interior” e o “exterior”.  
“Pensar por imagens” é também a vontade de “ver claramente” sem ser oprimi-
do pela complexidade do mundo e, no caso da fotografia, isto significa ter a no-
ção que nem sempre é fácil alcançar este propósito, pois quase todas as imagens 
do mundo já são conhecidas. No entanto, a capacidade de relacionamento e con-
tenção do universo da imagem torna possível ensaiar uma nova paisagem, acei-
tar o desafio da contemporaneidade e do presente e construir uma identidade 
dentro e fora de nós, como se fosse um jogo de síntese entre interior e exterior.  
Ghirri costuma narrar a província italiana, que considera o “lugar por antonomásia”39, 
ou seja, um território retórico quase estereotipado, que nem sequer é identificado em 
termos geográficos e físicos, mas representa um “topos” mental: uma realidade diária 
imóvel, fossilizada à volta do dia-a-dia e à volta de códigos de comportamento e mo-
delos repetitivos e ordinários sem deixar de ser um lugar de memória histórica onde 
o autor e o observador vivem uma condição de solidão e estranheza a si mesmos, 
como se estivessem perdidos numa terra desconhecida vivendo um subconsciente 
desejo de procura. 

Kodachrome é um dos primeiros livros e a abordagem é ligeiramente diferente dos 
que vêm a seguir. No entanto esta obra já evidencia que Ghirri sabe que o fotógrafo 
pode aproximar-se da realidade de duas formas diferentes, sendo uma delas mais 
direta (fotografia como reportagem), e sendo a outra “mediada” pela memória, pro-
duzindo metáforas e imagens simbólicas. Nesta fase o autor ainda está muito liga-
do à relação homem-ambiente, uma relação que não é apenas sociológica mas mais 
abrangente, ao exprimir uma tentativa de representação global com o desejo de não 
se “fechar” em categorias rígidas, a fim de assumir uma visão e uma leitura mais ar-
ticulada e simultaneamente mais uniforme com a realidade.

38   Taramelli Ennery, Op.Cit., pág.70
39   Taramelli Ennery, Op.Cit., pág.101
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Com Il Profilo delle Nuvole o autor, já mais maduro artisticamente, mostra a paisa-
gem através de um novo olhar, como se estivesse a observá-la pela primeira vez, não 
a revisitando no futuro. Para além disso, é através das imagens de territórios aparen-
temente anónimos que consegue captar e transmitir um sentimento de “pertença” 
ao mundo. O modelo narrativo adotado é essencial e simples como se estivesse a 
construir, através dos elementos retratados, uma cartografia bidimensional basea-
da numa perceção colectiva do território. O gesto que ele efetua é simples, natural, 
resultado de uma relação profunda com o exterior, Como algo que surge intencio-
nalmente e é anterior ao momento e do lugar do click da máquina. Tudo parece espa-
lhado, “filtrado” pela relação com o tempo e com o lugar, pelo seu olhar e pelo olhar 
do leitor, e é este “filtro” que determina a sua tomada de vista criando um espaço 
autónomo e crítico sobre o real. 

O que Ghirri faz é criar uma “ficção narrativa” através de imagens imóveis, 
buscando um equilíbrio entre “rivelazione e rilevazione”40, deixando ao exterior 
a possibilidade de procurar, através da visão, um ponto de equilíbrio entre a 
sua própria subjetividade e os dados que o mundo oferece: a fotografia funcio-
na como uma zona de acesso à perceção do real que cada um de nós constrói.  
A imagem fotográfica tem em si própria o reflexo de projeções afetivas, de elementos 
de uma intimidade que vem de fora e revelam-se com o encontro entre o olhar que 
quer ver e as coisas do mundo que se mostram na essência profunda: nas obras de 
Ghirri tem-se a sensação de passar a fronteira entre conhecido e desconhecido, de “ir 
mais além”, gerando uma sensação de pertença a uma realidade difícil de se conhe-
cer na sua totalidade. A fotografia como território crítico necessita de uma relação 
consciente de signos e de uma tomada de vista fiel à natureza observada, mesmo se 
alterada numa dimensão não-convencional definida pela variabilidade do olhar.41

Em geral há alguns aspetos que sempre sobressaem da obra de Ghirri, que nos 
mostra uma fotografia que não é neutra nem apenas documental, mas o resultado da 
imaginação e do uso de uma série de ferramentas narrativas usadas na construção da 
imagem. Algumas destas são o conceito de espaço, tempo e olhar transmitidos pelo 
artista fotógrafo. Através destas ferramentas ele percebe o perigo da “nulificação” da 
linguagem fotográfica, chegando à conclusão que mesmo dentro desta linguagem 

40  “entre revelação e constatação”. 
41  Maggi Angelo, Luigi Ghirri e il Divenire dello sguardo in Luigi Ghirri e Yona Friedman/Jean Bap 
 tiste Decavele. Paesaggi d’Aria. Corraini Edizioni, 2016. 
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existem extremos que podem conviver e manter-se com a produção de imagens pen-
sadas onde convivem racionalidade e irracionalidade. O objeto pode ser representa-
do e mostrado de várias formas, sempre mantendo uma abordagem polissemântica 
com vários níveis de interpretação sem que a imagem se conforme a uma estrutura 
rígida, mas criando metamorfoses e relações: neste sentido, as imagens de Ghirri 
não se podem “localizar” ou identificar em nenhum panorama poético ou crítico. Os 
olhos dele vêem representações de lugares sedutores e misteriosos como se estives-
se no limiar entre sonhos e realidade, entre visível e invisível, num fluxo contínuo. 
Apesar do universo criativo da obra de Ghirri, este também tenta fugir da ideia de 
que o fotógrafo deve ser a partida original e criativo e, neste processo, percebe que 
na sociedade da imagem rápida, caótica e descontrolada, a fotografia deve ter um 
papel menos rígido e categórico, sendo parte de uma organização maior em contínuo 
movimento. 

2.4 - A procura dos cenários existentes: compor as imagens

Na obra de Ghirri a procura do equilíbrio entre o mundo exterior e o interior identifi-
ca-se também com a escolha dos enquadramentos e trata-se de procurar na realidade 
cenários já existentes. Ele afirmava que “na realidade já existiam as fotografias que eu 
fiz”42: são enquadramentos as portas, as janelas, e todos os espaços onde o nosso olhar 
é orientado como se fosse através de um visor de uma máquina fotográfica. Existem 
estruturas como arcos, portões, entradas monumentais, em posições tais que olham 
para o espaço aberto: estas estruturas ganham uma função específica nas fotografias 
e tornam-se “limites” que marcam o acesso para o “mundo de fora”. Não são propria-
mente bastidores teatrais mas indicam um percurso para uma direção específica.43  
Ele procura na paisagem “quadros” como se fossem pinturas já construídas e atra-
vés destes elementos define uma escolha entre o que incluir e o que excluir na sua 
imagem, criando uma síntese crítica e poética através da fotografia, como uma fer-
ramenta mágica capaz de uma forma comunicativa única. Afirma em relação à sua 
fotografia que “o meu não é nunca um adicionar mas sempre um tirar”. Gherri está a 
referir-se ao conteúdo do que quer mostrar, mas também ao objectivo de criar uma 
forma de comunicação simples e imediata através de uma representação clara. Esta 
procura de cenografias é também uma maneira de focar a atenção sobre a paisagem,  

42   Ghirri Luigi, Lezioni di Fotografia., pág.155
43   Ghirri Luigi, Lezioni di Fotografia., págs.159-164
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procurando “dignificar” um lugar-não-lugar: o território representado pela cidade 
não consolidada hoje em dia representa um “desastre visual” em que os sinais se 
multiplicam e estão em conflito entre eles. Ghirri não quer abrir uma polémica ou 
denunciar a situação corrente do território como se fosse um novo neorrealista, mas 
pretende colocar-se em relação ao espaço de forma dialética e poética, criando um 
diálogo profundo e escavando no que a paisagem oferece.44 Na paisagem existem li-
miares que podem contribuir para criar um método projetual na criação das imagens: 
não se trata apenas da representação destes elementos mas de colocá-los num siste-
ma espaço-temporal. Estes elementos de “acesso” à visão do mundo exterior, como 
enquadramentos perspéticos, aberturas e janelas, são ao mesmo tempo elementos 
de acesso a um determinado método de representação do mesmo e esta escolha é 
ainda mais evidente na escolha do enquadramento e dos lugares representados. Es-
tas duas escolhas ativam um processo mental e ativam o olhar para o fazer descobrir 
realidades que antes eram invisíveis: são meios para observar a realidade das coisas 
e a máquina é só um objeto que sublinha estas indicações e relações já existentes. 45 
O fim deste processo é trabalhar na realidade através de dois momentos: conseguir 
perceber o que é necessário incluir dentro da imagem e como dar a este “recorte” do 
mundo um poder comunicativo.46 

Estes passos não o levam a produzir “cópias da realidade”, sendo o resultado fruto 
de uma livre atividade da consciência, sem de alguma forma banalizar o tema do li-
miar como moldura da imagem. Essas molduras não identificam apenas um lugar de 
passagem, mas demonstram também uma forte sensibilidade para as coisas que exis-
tem em volta e que estão relacionadas entre elas dentro da imagem, criando assim fo-
cos de interesse e vontade de explorar o representado com maior curiosidade. Portas, 
entradas, portões são símbolos de superação na medida em que o homem também 
é ser-limite, abertura para o desconhecido e para a liberdade, para a qual o observa-
dor se quer lançar saindo do esquema, da prisão dos símbolos convencionais. Estes 
“limiares” representam o ponto de vista de quem observa e tirou a fotografia e confi-
guram uma possível abordagem ao objeto representado, de forma muito elementar. 
Esta escolha normalmente define também as margens da imagem, o que incluir e 
excluir, sendo a fotografia uma operação de cancelamento do mundo exterior através 

44   Ghirri Luigi, Lezioni di Fotografia., pág.54
45   Ghirri Luigi, Lezioni di Fotografia., pág.162
46   Ghirri Luigi, Lezioni di Fotografia., pág.165
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de uma sequência mental47: escolher o que entra na representação e o que haverá 
de ficar de fora não é uma decisão sempre imediata, mas é também o resultado da 
criação de vários níveis de profundidade de campo com os quais o autor destaca os 
sujeitos. 

Estes destaques são realçados igualmente através da luz, elemento fundamental 
para “desenhar” a fotografia, para a qual o fotógrafo tem alguma sensibilidade na-
tural e que influencia o equilíbrio e a relação entre “rivelazione e rilevazione”48. A luz 
concede veracidade à representação como também fomenta a magia e influencia o 
resultado final: no caso de Ghirri ele tenta produzir imagens “sóbrias”, sem dar muito 
espaço à experimentação com a luz, consciente que a máquina não pode (e não deve) 
“dizer” tudo, decide experimentar mais no significado que a representação pode ter, 
demonstrando que a especificidade, a diversidade e a singularidade podem encon-
trar-se até dentro de um disparo normal, sem querer ser necessariamente tecnica-
mente original: ele não quer produzir “efeitos especiais” para surpreender o leitor 
mas sim jogar com as suas memórias e com o seu imaginário. Este uso da luz e dos 
enquadramentos, quase perspéticos, revelam um “sentimento para a arquitetura”49, 
arquitetura pensada como moldura da paisagem que cria ocasiões com as quais se 
pode perceber o espaço exterior; a arquitetura pensada como dinamismo criado pe-
los poucos edifícios, pela geometria e pelas cores dos campos.50 Estas regras de re-
presentação perspetivada transformam a desordem natural em representação e con-
seguem seduzir e atrair o olhar do observador, influenciando a visão que temos das 
coisas e dos espaços mesmo que banais ou não-lugares, porque as imagens de Ghirri 
possuem uma matriz renascentista e propõem valores do Renascimento entendido 
como background cultural. A perspetiva renascentista, que ordena um espaço à esca-
la humana, é um modelo mental que transmite uma condição de serenidade num 
tempo e numa paisagem “suspensos”, anulando a dimensão da escala territorial.51  
A imagem como resultado de uma profunda reflexão sobre o que “vive” na fotografia 
e o que vive apenas nas lembranças que a fotografia traz é também resultado da ten-
são entre objeto e representação, sendo que as fronteiras entre os dois são permeáveis 
e exploram as infinitas potencialidades do olhar, ensinando uma nova forma de ver 
que dá um significado ao que antes parecia óbvio. Ghirri quer criar um espaço inter-

47   Ghirri Luigi, Lezioni di Fotografia., pág.192
48   “entre revelação e constatação”. 
49   Maggi Angelo, Op.Cit.
50   Maggi Angelo, Op.Cit.
51   Taramelli Ennery, Op.Cit., págs.89-93
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pretativo e mental entre o disparo e a intenção conceitual deixando entender que há 
uma lógica narrativa muito mais profunda no seu trabalho, que interliga as imagens 
entre elas: não há nenhuma fotografia dele que se justifique apenas por si própria, 
mas todas estão relacionadas entre si e com o mundo exterior das “imagens conhe-
cidas”; estas ligações criam uma dinâmica de “anulamento” do mundo exterior, no 
sentido em que criam uma sequência mental que não deixa de ser influenciada pelo 
exterior, mas onde cada imagem é vaga, com um potencial evocativo. 

A presença das pessoas é rara e a participação delas na atmosfera e na com-
posição da imagem é inconsciente. Entram para fazer parte da imagem sem ser o 
sujeito principal mas para contribuir à ideia da composição, tal como acontece 
na fotografia que Ghirri tirou no lago de Lucerna em 1971. Duas pessoas, provavel-
mente um casal, estão de costas a contemplar o horizonte, uma menina à esquer-
da sentada num banquinho observa “algo” que está fora do representado enquanto 
um menino, à direita, também observa o lago e um mundo que não conhecemos, 
uma realidade invisível. Estas quatro personagens não têm uma cara nem são re-
presentadas as identidades dos seus caracteres, não são sujeitos mas objetos re-
presentados na fotografia, não chamam a atenção mas contribuem apenas para 
o enquadramento visual, convidando o leitor a observar o mesmo panorama.52  
Na verdade, a fotografia do banco vazio entre duas palmeiras na Lagoa de Orbetello 
não contém qualquer figura humana, mas tem a mesma carga significativa da ante-
rior: torna-se espelho de reflexão e contemplação individual.53 

As cores também têm um papel importante no trabalho do autor, transmitem em-
patia, sentido do lugar, criam imagens pictóricas. No caráter imediato das cores que 
ele produz encontra-se uma ideia de colagem, de uma representação, de um sim à 
realidade, mas que não é associada a nenhum evento ou local específico. Mesmo nas 
escolhas editoriais (um exemplo é o que acontece em Kodachrome) a montagem do 
produto final, do livro, é um verdadeiro projeto editorial e visual em que as fotogra-
fias surgem muito como resultado de uma subtração concretizada no espaço branco 
das páginas em volta delas, sempre muito presente e não apenas como “margem”. 
Este branco representa o supérfluo apagado, ou cancelado, memória pessoal do au-
tor, e graças a estes “brancos” a imagem ganha significado, torna-se mensurável e 

52   Taramelli Ennery, Op.Cit., pág.48
53   Taramelli Ennery, Op.Cit., pág.51

94

Luigi Ghirri, Lucerna, 1971 

-

Luigi Ghirri, Laguna di Orbetello, 1974



97

convida o leitor a ver o resto do “real não representado”.54 Ou seja, mesmo no projeto 
editorial, a fotografia não deixa de ser uma ferramenta para olhar com mais clareza 
o mundo exterior. 

2.5 - Uma viagem: do mapa para a paisagem

A viagem é protagonista na obra de Ghirri, pois pressupõe uma ideia de narração, 
e a sua viagem logicamente começa nas cartas geográficas onde traça um percurso es-
paço-temporal de um itinerário para construir e percorrer. O próprio fotógrafo afirma 
que “não quer fazer apenas fotografias mas mapas, que fossem também fotografias”55.  
Para Ghirri a abordagem à fotografia realiza-se de um ponto de vista mais pessoal 
graças aos álbuns de família, e de um ponto de vista mais universal graças à leitura 
e ao contato com atlas geográficos. Graças a estas associações, o fotógrafo cria uma 
série de “mapas mentais”, desenvolvidos a partir da fotografia.  Os resultados são 
considerados pelo próprio autor como “pequenas Bíblias laicas privadas” quando se 
trata de assuntos mais íntimos e pessoais, ou “grandes Bíblias públicas com a história 
e os lugares dos outros” quando contempla o mundo. Estes dois “livros” parecem 
óbvios, próximos da nossa imaginação, mas representam as duas categorias de mun-
do que Ghirri quer representar: são “um livro para ficar e um livro para andar”.56  
A relação com as mapas é também muito influenciada pelo seu trabalho de dese-
nhador, o que o faz aproximar à construção civil, que lhe ensina muito sobre a pai-
sagem e o território com o fim de construí-lo, o mesmo fim que a fotografia tem. 
Na década de ‘70 faz então uma viagem pelo “teatro urbano” de Itália, entendendo 
a cidade como um lugar privilegiado para nos interrogarmos sobre o estado do su-
jeito e os signos que existem para que ele se possa identificar como tal: é impossível 
reduzir a cidade a um objecto, a não ser que o sujeito que a observa se considere 
como um ponto de vista “alheio”, excluindo-se do cenário urbano.57 O homem não 
tem alternativas: ou se identifica como sujeito ou se assimila à lógica da máquina 
urbana, que o admite na engrenagem do seu sistema operacional. Ghirri escolhe a 
cidade, máquina urbana, como horizonte de uma visão que coloca em análise ques-
tões como o que é verdade e o que não é, entre o que somos e a imagem do que 

54   Ghirri Luigi, Kodachrome 
55   Taramelli Ennery, Op.Cit., pág.31
56   Taramelli Ennery, Op.Cit., pág.31
57   Taramelli Ennery, Op.Cit., pág.58
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devemos ser. Fotografar é assumir que estamos nesta “linha de fronteira” entre o co-
nhecido e o desconhecido, onde conseguimos reconhecer o fim do sentimento de 
pertença e o ponto de partida para um território desconhecido. O cenário urbano 
é labiríntico e impõe uma exploração física e mental propositada, vivida sem sen-
tido de orientação: é preciso aprender a perder-se na cidade, como Calvino dizia, 
perder-se num labirinto não é apenas inevitável mas desejável.58 Hoje, o labirinto 
urbano não é identificado por pontos de referência, mas por uma estratificação de 
eventos que cria uma sensação de desorientação, havendo a necessidade de procu-
rar continuamente um fio condutor. Esta desorientação a-tópica faz com que Ghirri 
crie um mapa onde o labirinto espacial, cidade dos sinais conhecidos e o labirinto 
temporal da memória coincidem: neste caos inexplorado da modernidade Ghirri é 
guiado por uma bússola interior que o conduz à descoberta da cidade. A criação 
de uma cartografia, entendida como medição do território inexplorado e surreal da 
cidade, faz com que na visão do autor haja arquiteturas, superfícies, geometrias a 
serem organizadas como se fizessem parte de um “catálogo”: são objetos que têm o 
papel da comunicação direta porque resultado da observação diária. Estes objetos 
ativam uma “sequência” de associações que permite a produção de novas figuras e 
sentidos, constituem um “armazém” de dados para criar distinções, ligações, eviden-
ciar relações, desmontar mecanismos. A construção de uma cartografia simbólica, 
baseada na imaginação e com forte significado afetivo, leva o autor a uma procura 
de identidade e à criação de um “collage” realizada a partir destes objetos. A paixão 
pela arquitetura leva-o a observar determinadas arquiteturas “anónimas” com cari-
nho e atenção, querendo dar uma identidade ao que observa, aos lugares “à espera”.  
 
“As casas compunham a rua onde eu morava, as ruas que percorria cada dia eram e são a 
arquitetura. Anónimas e perdidas, parecem estar à espera de alguém que lhe dê uma identi-
dade”. 

É assim compreensível que Ghirri, no início dos anos ‘70, entre 1970 
e 1975, fotografe com especial enfoque as margens das cidades anti-
gas, das periferias urbanas, as areas sem dignidade histórica e geográfica, 
na tentativa de “recompor um álbum de família” do seu e do nosso tempo.  
A sua “viagem” explica-se bem no processo que o leva desde Italia Ailati até Atlan-
te, sendo que o primeiro revela a atenção de voltar a fazer uma viagem para os “ca-

58   AA.VV., Luigi Ghirri. Pensiero Paesaggio.
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minhos interrompidos, suspensos” enquanto o segundo termina no céu, abrindo-
-se a uma dimensão mais abstrata e à necessidade de se libertar fora para também 
se libertar por dentro. Nestas publicações Ghirri deixa entender a sua intenção 
de construir uma topografia através da composição de lugares, ordenando as re-
presentações segundo um sistema combinatório e associativo de conexão, ligação, 
concomitância e consequência. Desta forma, as imagens realizam o seu desejo de 
mostrar o que acredita ser o autêntico, a originalidade que se perdeu no caos do 
mundo contemporâneo, onde é difícil tornar visíveis as coisas invisíveis, ou des-
percebidas, e esclarecer aquelas que são difíceis de compreender. O que incomo-
da Ghirri é o facto de os lugares se tornarem cada vez mais espaços não-lugares, 
sem valores identitários e relacionais típicos do espaço “do tamanho do homem”59. 
Esta ideia de espaço a-tópico é resultado do fluxo irrefreável de uma viagem na dire-
ção de um outro lugar e na vinda de outro lugar, indica uma erradicação espacial e a 
perda da relação com os lugares e da identificação com a memória, delegada aos mo-
numentos e à cidade histórica. É ela, como monumento poético, que marca o começo 
de outros caminhos que levam a re-apropriação originária de valores esquecidos, 
como a escala humana, diferenciação autónoma e modéstia. Ghirri está convencido 
que a paisagem contemporânea não é apenas uma “paisagem de passagem”, nem 
acredita que a paisagem esteja a desaparecer do nosso olhar: apenas acredita que é 
possível procurar “essa paisagem” através da  fotografia e que uma fotografia apenas 
de pesquisa já não é suficiente.60 É preciso ler o processo de transformação do am-
biente contemporâneo e propor caminhos alternativos. 

A partir dos anos ‘80 Ghirri focaliza o seu interesse em representar a paisagem 
através de dois aspetos: um é reencontrar o tamanho do espaço na escala humana, o 
outro é inventar novas figuras e imagens. Na mesma década vai-se difundindo a ideia 
de representar a “nova geografia” através do projeto utópico da imagem impossível 
da nova paisagem: um projeto ambicioso, para se construir ao longo do tempo, com a 
vontade de realizar uma espécie de legenda italiana, re-creando modelos, arquétipos 
e elementos para a memória histórica e coletiva, para criar uma nova “cartografia de 
elementos universais”. Uma topografia simbólica dos novos lugares criada no tem-
po suspenso, sendo o resultado evocação de uma ausência, fantasma que se produz 
no vazio entre presente e passado. Uma topografia em que paisagem exterior e in-
terior se interpenetram, onde a representação conjuga factos e memórias da cidade 

59   Taramelli Ennery, Op.Cit., pág.85
60   Taramelli Ennery, Op.Cit., pág.87
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histórica que configura a representação do lugar como tipografia simbólica e genius 
loci: identidade única, com um lugar bem definido no esquema geral das coisas.61  
Para fazer isso Ghirri admite que a sua atitude não é muito diferente da de um visi-
tante que pela primeira vez entra num museu: observa moldura, luz, representa a 
essência da percepção.62 

Em Paesaggio Italiano o autor “abandona” cartas geográficas e mapas e só confia nas 
“razões do coração” como explicitado nas quatro imagens de abertura que parecem di-
zer “estou pronto para ir a qualquer lado”, a percorrer a viagem do herói solitário com o 
desejo de se perder em qualquer lado deste espaço a-tópico em que se tornou o território 
italiano: onde lugares e paisagem coexistem e a distância torna-se espanto, o encontro 
descoberta e a incapacidade de classificar as figuras mistério. A geografia que ele per-
corre é uma geografia imprecisa, sentimental, sem pontos cardeais nem referências, e 
diz respeito mais à percepção dum lugar do que sobre a sua catalogação ou descrição. 

“Esta paisagem italiana poderá parecer não marcada pelas devastações da contempora-
neidade, um tempo suspenso parece entregá-la ao esquematismo das viagens do século XIX, 
mas reservei a estes lugares um olhar cheio de atenção e amor”63. Com estas palavras o 
autor quer fugir e afasta-se dos conflitos da história contemporânea, pois as fotogra-
fias de Paesaggio Italiano nasceram com motivações diferentes mas continuam ligadas 
pelo mesmo fio condutor como se dentro de uma narrativa casual e desconetada que 
procura a sua razão dando forma ao imaginário e tentando ultrapassar a utopia. Pae-
saggio Italiano representa a experiência mental do atravessar um território imaginá-
rio cujo resultado é a descoberta de uma nova forma de sentir e perceber o mundo. 
Por ser experiência e cartografia imprecisa da percepção dos lugares, Paesaggio Italia-
no não é um catálogo e não representa a tentativa de criar um percurso evidente ou 
narrativo: as fotografias são interligadas por aspetos transversais e nem sempre claros 
devido ao resultado da experiência pessoal do território. O que é evidente em Pae-
saggio Italiano é uma “profundidade poeticamente feliz” como condição imprescindí-
vel para descrever um lugar: a paisagem que observamos habitualmente revela uma 
relação profunda com a história da imagem pitórica, literária e arquitetónica mas 
não com a imagem óptica, que revela uma relação mais recente com o território. 64

61   Taramelli Ennery, Op.Cit., págs.103-105
62   Taramelli Ennery, Op.Cit., pág.107
63    Taramelli Ennery, Op.Cit., pág.114
64    Ghirri Luigi, Lezioni di Fotografia., págs.22-23
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Passando do “exterior” para o “interior” Ghirri pesquisa os lugares menos conhe-
cidos, panos de fundo de uma forma de viver e de habitar italiana. Este “trabalho 
sobre o habitar” é um percurso de mediação entre várias possibilidades represen-
tativas, para explorar a possibilidade de mostrar “tudo” o que existe dentro de um 
espaço doméstico, enfrentando o problema de percepção e da representação dentro 
de uma casa, que tem a ver com o que é realmente vivido pelas pessoas no dia-a-dia. 
As escolhas são as de representar tudo o que “lá está”, sem mexer ou arrumar os obje-
tos presentes, aproveitando a luz natural. Estaescolha de Ghirri confirma como a luz 
determina a complexidade do ambiente e a existência de um lugar.65

É com Viaggio in Italia que Ghirri confirma a completa renovação da maneira de 
observar o território como nunca tinha acontecido antes. A nova atitude que ele, jun-
to com outros autores, propõe é a de fazer uma “limpeza no olhar”. O ponto alto desta 
experiência é uma exposição itinerante que abrange o trabalho de cerca de vinte 
fotógrafos que sublinham a importância e a necessidade de se relacionarem com o 
ambiente exterior através da recuperação da representação visual e lutando contra a 
incapacidade cada vez mais interiorizada das pessoas se relacionarem com o mundo 
através da imagem nos seus vários aspetos, fotográficos e não só. Esta dificuldade é 
consequência da grande quantidade de imagens das quais somos “vítimas” no dia-
-a-dia: a saturação devida a um fluxo intrépido de imagens de todos os tipos e cujos 
objetivos muitas vezes são apenas publicitários acaba por ser de certa forma respon-
sável pela indiferença e pela iliteracia que levam o público a não saber desconstruir 
e selecionar os estímulos visuais. Este enfoque repetitivo no ser humano não deixa 
espaço ou hipótese à representação do que está à volta. Esta contínua “negação” do 
espaço onde vivemos é um dado historicamente significativo pois demonstra a inca-
pacidade de se relacionar com o espaço e com o ambiente, isto tudo tem como efeito 
a ausência de representação e uma progressiva falta de atenção e incúria para os 
problemas ecológicos e ambientais. A fotografia é entendida como uma ferramenta 
que permite recuperar uma relação mais direta com o ambiente, permitindo uma 
abertura de maior complexidade que leve a descobertas e a novas interpretações.66 
Viaggio in Italia quer emancipar a paisagem italiana do pós-guerra das influências 
típicas da tradição pitórica67, é uma análise talvez um pouco melancólica mas revo-
luciona a ideia de fotografia e empurra a mesma para uma condição de autonomia 

65    Ghirri Luigi, Lezioni di Fotografia., págs.40-45
66    Ghirri Luigi, Lezioni di Fotografia., págs.57-59
67    AA.VV., Luigi Ghirri. Pensiero Paesaggio.

104

Luigi Ghirri, Alpe di Siusi, Topografia-Iconografia / Viaggio in Italia, 1979



107

expressiva que possa reunir vários níveis de interpretação (do documental até ao an-
tropológico, ao metafísico, ao poético): o objetivo final é fazer com que através da fo-
tografia surja uma nova visão do território italiano, indo além do real mas mantendo 
com ele uma relação forte de objetividade visual. 

Luigi Ghirri tornou-se uma pedra angular da cultura italiana e da renovação 
visível do espaço contemporâneo: propõe uma linha de visão sobre o espaço ur-
bano e não urbano completamente diferente e necessária para construir uma es-
tética do nosso tempo: o resultado é uma fotografia que não é nem fotografia de 
reportagem nem uma fotografia completamente abstrata, que se tornou um pon-
to de partida fundamental para quem se interessa e quer compreender o territó-
rio. Ghirri, e a seguir muitos outros, “desconstroem” o cliché da periferia, ou me-
lhor, o de existirem fronteiras bem definidas que separem a cidade consolidada 
dos subúrbios, aprofundando um conceito que existe para além da periferia em 
si, narra um espaço intersticial e complexo de cidade e não-cidade, que abran-
ge tudo: todos os lugares onde é a vida das pessoas que define o espírito do lugar.  
É importante perceber a importância da obra de Ghirri e do Viaggio in Italia: estas 
imagens ajudam a reconhecer os lugares com outra profundidade através de um 
olhar que não é refém do seu tempo, enquanto, pelo contrário, a maior parte do tra-
balho fotográfico de muitos autores é apenas espelho do tempo que representa.

Como afirma o arquiteto e académico Alberto Ferlenga “o trabalho de Ghirri é 
uma grande obra de reconstrução” e talvez é por isso que tem “encontrado” o mundo 
de arquitetos e urbanistas, na tentativa unívoca de escolher os “pedaços” de um mun-
do que exprime muitas contradições para reconstruir uma geografia cultural que 
permita perceber o mundo atual. Esta tentativa é encarada por fotógrafos, arquitetos 
e urbanistas em vários níveis, na necessidade constante de querer “dar um nome” às 
coisas que nos rodeiam. Confrontados com uma fotografia de Ghirri a impressão é 
de olhar para algo “novo”, que contribui para ultrapassar as linguagens conhecidas e 
inventa uma linguagem diferente, oferece instrumentos de medida para tornar aces-
sível o que era desconhecido e cria analogias entre objetos que, juntos, ganham sig-
nificado. A paisagem italiana é para Ghirri um terreno de experimentação, olha para 
os lugares onde cada um de nós vive na tentativa de lhe dar uma identidade, objetivo 
dado por quem mora numa determinada zona e sente a necessidade de lhe-dar um 
nome e tomar conta dela. Ao fazer isso exprime as qualidades invisíveis do ambiente, 
demonstrando que o tema central nunca é o objeto em si mas as relações entre os 
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objetos e a capacidade dos mesmos de criar dinâmicas e acontecimentos. Esta cria-
ção de relações é também uma maneira de libertar a cultura que vem “do dia-a-dia”, 
sem limitar-se a cultura “alta”, tradicional. Tudo o que vem interpretado na imagem 
permite ver a normalidade das coisas com um olhar visionário, e Ghirri começa a ver 
todos os lugares como lugares “vulgares”, indiferente ao facto que alguns podem ser 
ligados a uma história específica, considerando a paisagem como um conjunto de 
factos mais ou menos evidentes. Este território de “arquitetura sem qualidades” que 
Ghirri pesquisa é o mesmo território onde arquitetos e urbanistas deverão intervir e 
através dos seus projetos restituir identidade e criar lugares e, assim, Ghirri na sua 
constante procura de uma cultura que através das imagens pudesse evidenciar as 
“conexões latentes” entre os elementos do território, cria uma base visual para os 
projetos urbanos e arquitetónicos.68 

Na sua complexidade, o trabalho e obra de Ghirri é uma constante descoberta de 
uma nova paisagem: as suas fotografias são expressão de um espírito ainda român-
tico do sentimento da natureza e de uma paisagem interior. A ideia de viagem como 
exploração num espaço revelador é testemunho da existência de espaços “imate-
riais”, onde o gesto de fotografar, entendido como momento para refletir, no qual céu 
e terra, casas e árvores parecem alcançar uma harmonia extrema69, cria um equilí-
brio entre as formas da natureza e as intervenções do homem. Talvez esse “homem”, 
desconhecido, apareça nas imagens como “intermediário” nas escalas para conhecer 
a realidade, dando a ideia do espaço e representando o estado de contínua contem-
plação do mundo. 

Ghirri quer mostrar, já no fim do seu percurso, que o mundo exterior é cada vez 
mais fragmentário, opaco, pouco claro. No território italiano sobrevivem algumas 
imagens estereotipadas da paisagem, sobretudo associadas a imaginários turísticos, 
que não correspondem à complexidade não evidente do país e das suas multifaceta-
das caraterísticas. Antes de Ghirri, o único fotógrafo que tentou mostrar essa comple-
xidade através de seu trabalho foi Ugo Mulas, usando fotógrafos americanos como 
referência.70 As novas paisagens são difíceis de se reconhecer, é preciso olhar para os 
detalhes e para estes milhares de fragmentos para encontrar um caminho a percor-

68  Conferencia “Luigi Ghirri tra architettura e paesaggio” por Alberto Ferlenga, Pippo Ciorra e  
 Quentin Bajac
69  Maggi Angelo, Op.Cit. 
70  AA.VV., Ghirri, Luigi, Lotus international n. 52 Promenades architecturales., págs.129-134

108

Ugo Mulas, Bar Giamaica, 1953-54 

-

Luigi Ghirri, Bitonto, 1990



111

rer na representação sem cair na sensação de impossibilidade de conhecer. Lugares, 
coisas, rostos estão à espera que alguém olhe para eles, aguardam ser encontrados, 
pedem para não serem esquecidos na modernidade, nos desertos dos significados: 
o exercício de Ghirri é aprender a ver o inconsciente que já conhece, a curiosidade 
e o estudo servem para se dar conta do estado da realidade. O tema da perceção 
está ligado à reflexão sobre a paisagem como obra de arte espalhada pelo território, 
pois Ghirri não considera apenas a paisagem que normalmente é percebida como 
tal mas também a que é normalmente considerada “latente”. A sua exploração inter-
liga a paisagem física e humana, como um habitat contemporâneo com sedimentos 
históricos, culturais, éticos e que corre o risco de se tornar “lugar sem história” ou 
“geografia nenhuma”. Decide então investigar interstícios anónimos e marginais, os 
“não-lugares” das periferias e dos campos, orientando-se para o que fica (não só geo-
graficamente) longe dos centros históricos italianos contados nos postais turísticos. 
Parece quase obedecer a uma voz interior que o chama para os lugares anónimos e 
as periferias urbanas.71 

A fotografia de Ghirri tem o mérito de ter visualizado e representado o conceito 
de “não-lugar”, que adquire uma dupla leitura entre realidade e sonho, suprimindo 
o conceito de “paisagem” entendido apenas como paisagem natural e constatando o 
valor e a dignidade das intervenções e da ação humana no território contemporâneo. 
Esta ideia de paisagem vem do desejo de voltar a um estado de pureza, sendo que  
para Ghirri a fotografia serve para isso: re-criar o sentimento de maravilha sem afas-
tarmos a realidade que nos rodeia. 

71   AA.VV., Luigi Ghirri. Pensiero Paesaggio.
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Podemos então dizer que Luigi Ghirri, embora não tenha seguido um caminho tra-

dicional e tenha começando como fotógrafo autodidata, representa um ponto de 

mudança no panorama fotográfico italiano. As suas imagens, que se afastam da de-

núncia e da crítica da altura, oferecem um olhar sobre o que era considerado insig-

nificante e relacionado com a dimensão da vida quotidiana. 

Através de uma grande produção a nível editorial e de muitas publicações, Luigi 

Ghirri tenta dar resposta a um importante desafio: como é possível alargar o campo 

do conhecido sem deixar de distinguir a identidade do indivíduo e dos objetos que 

constituem o nosso mundo? A fotografia, que ele considera o resultado de um traba-

lho de síntese entre a dimensão estática da pintura e o dinamismo do cinema, ofe-

rece uma “pausa” na velocidade das figuras mediáticas e é uma oportunidade para 

“pensar por imagens”, tornando visível e representável o que não é representável. 

Para Ghirri “pensar por imagens” não significa necessariamente representar algo 

novo, mas sim observar a normalidade de uma forma diferente, utilizando a má-

quina fotográfica como instrumento de acesso à perceção da realidade, que decorre 

numa constelação de significados interligados. Procurando cenários e enquadra-

mentos existentes que mostrem um percurso visual, Ghirri começa a narrar a pro-

víncia italiana enquanto território estereotipado e fossilizado na vida do dia-a-dia, 

tentando dar dignidade aos não lugares e territórios situados “aos limites” das cida-

des consolidadas, onde a multiplicação de sinais muito diferentes levou a um ver-

dadeiro “desastre visual”. Ghirri relaciona-se com diferentes disciplinas e correntes 

artísticas, tornando-se porta-voz de um pós-modernismo regional intimamente li-

gado ao território através do qual tenta criar uma síntese entre o mundo exterior e a 

experiência pessoal, apoiando-se nos laços que surgem de uma forma consciente ou 

inconsciente entre os objetos. Na base desta experiência está a ideia de viagem, que 

o leva a confrontar-se com livros e mapas e com o território na sua materialidade, 

colocando-se na “fronteira” entre o conhecido e o desconhecido. Para Ghirri o tea-

tro urbano é o local privilegiado e labiríntico onde podemos questionar o existente, 

como demonstra no seu projecto Viaggio in Italia, com o qual ele completa a renova-

ção da maneira de observar o espaço e constata o valor e a dignidade da intervenção 

e acção humana no território contemporâneo, gerando um sentimento de maravilha 

sem nos afastarmos da realidade que nos rodeia. 
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3.1 - Formação: o arquiteto fotógrafo 

Gabriele Basilico (Milão, 1944 - 2013) torna-se um dos protagonis-
tas das mudanças relativas à figura do arquiteto dentro e fora do ambien-
te académico italiano, com o qual entra em contato a partir de 1963 quan-
do escolhe frequentar a Faculdade de Arquitetura do Politécnico de Milão.  
Com as transformações que os movimentos de 1968 trazem surge uma nova ima-
gem do arquiteto, no centro da vida social e coletiva, tentando assumir um papel 
que até àquele momento não tinha sido capaz de fazer, que era o de responder às 
necessidades sociais e ser protagonista de um “novo humanismo”. Mesmo a disci-
plina da arquitetura é de alguma maneira re-pensada, de forma mais aberta e hete-
rogénea, mais consciente da importância das novas tendências artísticas e culturais.1  
Neste panorama de abertura cultural entre os anos ‘70 e o início dos anos ‘80 nasce 
em Itália e na Europa um novo interesse pela paisagem na fotografia, após décadas 
em que a atenção esteve focalizada no homem, na sua gestualidade e nas suas ações. 
Esta tendência é também um sinal de um país que, depois de duas guerras mundiais, 
tentou uma reconstrução física e económica demasiado rápida, até chegar a uma fase 
de consumo descontrolado do seu proprio território e a um excesso de construção: 
devido a esta acção humana selvagem, o conceito de “paisagem” alterou-se, tornan-
do-se muito associado à ideia de “reserva protegida”. Esta mudança apontou uma 
crise territorial e paisagística muito profunda e irreversível e despertou um debate 
político e cultural que tinha como foque a paisagem e o território, envolvendo muitos 
protagonistas de diversas áreas e, entre eles, os fotógrafos e a fotografia.2 Esta reno-
vação conceitual da fotografia, que passou a fazer parte das linguagens da arte con-
temporânea, teve como ponto de partida a cidade e a paisagem mas, de forma mais 
ampla, o mundo  e a sua complexidade com os quais cria uma relação inteletual, 
projetual e afetiva. Representantes desta nova tendência é, com Basilico, toda uma 
geração de fotógrafos: Ghirri com Kodachrome, Salbitani com La città invasa, Jodice 
com Vedute di Napoli, Cresci com L’Archivio della Memoria, Guidi com Lo Spazio della 
Quiete, Chiaramonte com Giardini e Paesaggi.3

Basilico, que tem uma formação em Arquitetura, está consciente do novo pa-
pel da fotografia, a começar pela sua importância para a prática arquitetónica: 

1   Basilico Gabriele, Architetture, città, visioni, Bruno Mondadori, Torino, 2007, págs.3-8
2   Basilico Gabriele, op.cit., págs.26-27
3   Valtorta Roberta, Trent’anni dopo. Gabriele Basilico. Ritratti di Fabbriche, 2009
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além de ser uma nova maneira de representar visual e claramente a qualidade 
de uma obra construída para amplificar e evidenciar a identidade e as caracte-
rísticas da mesma, é também uma ferramenta para olhar de forma crítica o terri-
tório e as transformações que as cidades sofrem. Ele próprio entra em diálogo de 
forma crítica com alguns grandes arquitetos italianos e não só, como Aldo Ros-
si, Álvaro Siza, Luigi Snozzi, Stefano Boeri. Com este último estabelece uma in-
tensa colaboração teórica e projetual que possibilita a exploração da fotografia 
no universo do urbanismo, realçando como a primeira pode ser um instrumen-
to de imaginação e averiguação das transformações da cidade contemporânea. 4 
Se nas últimas décadas do século passado o papel do arquiteto ganha uma função 
social reforçada, a fotografia preocupa-se em “arrumar”, através de um outro olhar, o 
caos visual que se instalou nas nossas cidades, que se tornou um aspeto comum e re-
petitivo da paisagem urbana contemporânea. Basilico acreditava que um importante 
objetivo da fotografia é o de fornecer um novo olhar, sem moralismos, ideologias ou 
preconceitos, do qual possa nascer a possibilidade de “ler” e dar um novo sentido 
que não exclui nem apaga, mas convive com a mediocridade de alguns aspetos do 
território contemporâneo.5 Este objetivo é concretizado através de um “processo que 
leva a VER” o que poucos fotógrafos conseguem alcançar. No entanto, Basilico, que 
conjuga a sua formação de arquiteto com a de fotógrafo, conseguiu através de uma 
produção de quase sessenta livros onde não quer apenas “representar” mas sim co-
municar um método e uma abordagem nova. Ele constrói assim novas perspetivas de 
entendimento sobre o território e novas hipóteses de leitura do espaço, quer habita-
do quer natural, desafiando a objetividade da fotografia e evidenciando o potencial 
da mesma na experiência visual.6 

3.2 - Um método (quase) científico

Basilico explora uma nova maneira de perceber o espaço, ligada ao olhar, ao 
caminhar, a uma constante procura de um “ponto de vista”, ao movimento. Este 
processo contínuo de exploração permite-lhe acumular infinitas “hipóteses de 
imagens”, que no fim restituem a impressão de “absorver” o espaço urbano: a 

4  Basilico Gabriele, op.cit., págs.135-137
5  Basilico Gabriele, op.cit., págs.144-145
6  Basilico Gabriele, Leggere le fotografie. In dodici lezioni, Rizzoli - Abitare, Milano, 2012, págs.8- 
 11

118

Gabriele Basilico, Stretto di Messina, Calabria, 2002 



121

sua técnica e a sua maneira de observar são profundamente interligadas e aca-
bam por impor este modelo de comportamento face à cidade contemporânea.7  
A necessidade de mediar o espaço físico e emocional entre a sua presença, o territó-
rio e as obras obriga-o a estabelecer um equilíbrio entre a sua pessoa física e o que 
está à sua frente, para construir uma relação direta e pessoal com o ambiente urbano: 
a sua técnica acaba por ser quase “contemplativa”, pois a fotografia não pode e não 
deve contradizer o que os olhos capturam e nem sempre tudo pode tornar-se tema 
da imagem. É por isso que Basilico procura “amostras” do mundo real, que possam 
ser metabolizadas e despertar a memória do observador, que possam representar 
os “sinais” da cidade contemporânea e demonstrar a dimensão estética da mesma 
a partir da sua morfologia. Os diversos artefactos urbanos são um exemplo vivo de 
uma cidade que funciona como um grande corpo que respira e muda, cresce e trans-
forma-se: a partir dos anos ‘90 o fotógrafo estuda as mutações dos processos urbanos 
sem procurar necessariamente uma fotografia magistral mas sim dando importância 
à componente editorial e à colaboração com arquitetos e urbanistas. A sua própria 
formação faz com que ele trabalhe de maneira muito metódica, com numerosas vi-
sitas aos territórios que fotografa, constituindo estas visitas o que considera a fase 
mais delicada do processo: a escolha do ponto de vista leva-o a olhar em todas as 
direções e a procurar uma visão que encontre a configuração espacial do ambiente 
urbano através de um diálogo aberto e contínuo. A cidade surge como um livro que 
tem de ser lido completamente na sua complexidade para ser percebido e ao mesmo 
tempo a cidade é também um corpo vivo e dilatado.8 É nesta óptica que manifesta o 
interesse pelo que ele define como “cidade média”9, são as periferias onde a quali-
dade espacial e do ambiente urbano vão desaparecendo, lugares “de fronteira” que 
a partir da reconstrução que veio a seguir ao segundo conflito mundial são sítios 
de experimentação arquitetónica nem sempre bem sucedida. Estes terrenos acabam 
por ser áreas complexas e cosmopolitas onde a cidade consolidada é esmagada pela 
dinâmica da transformação urbana e o espaço é marcado por “cicatrizes” criando 
um novo modelo de cidade (città diffusa, ou urban sprawl). Um modelo de cidade que 
desperta um sentimento de indiferença, considerada muitas vezes “feia” pela falta 
de serviços e pela falta de caraterísticas identitárias próprias. Basilico identifica na 
paisagem urbana uma metáfora da sociedade, sujeita a uma transformação muito 
rápida e descontrolada, cofre de pistas e indicações relativas ao habitar contempo-

7   Basilico Gabriele, Architetture, città, visioni, págs.89-90
8   Basilico Gabriele, Architetture, città, visioni, págs.132-134
9   Basilico Gabriele, Architetture, città, visioni, pág.116
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râneo, que merece atenção e merece ser estudado. O fotógrafo afirma “preferi a pai-
sagem urbana e mesmo sendo atraído pelas formas dos edifícios desenvolvi algum interesse 
pelo que fica mais além, fora do perfil e da volumetria dos prédios, que constitui o desenho 
urbano do espaço”.10 Neste sentido Basilico “fala” de novos modelos que se instalam 
sobre as estruturas rígidas e consolidadas, criando “vazios”, tensões e conflitos num 
tecido instável e complexo. Como resultado da sua formação em arquitetura, Basilico 
observa como quem constrói, consciente que a interpretação e a construção dos luga-
res podem acontecer também através da objetividade da fotografia11, demonstrando 
que estes “lugares” não são apenas espaços problemáticos mas sim uma relação entre 
espaço, objetos e o olhar do fotógrafo, numa constante relação com o genius loci. 

Basilico aprende a relacionar-se com a cidade ao longo dos anos e através 
de várias missões fotográficas em Itália e não só, demonstrando uma crescen-
te sensibilidade na interpretação que faz sobre a cidade, sensibilidade eviden-
ciada também pelas escolhas compositivas e narrativas das imagens que cria. 
Com Ritratti di Fabbriche (“Retratos de Fábricas”) a fotografia ganha a mesma im-
portância do desenho, afirmando-se como uma forma de expressão e representação 
capaz de comunicar algo que existe “para além” do que é evidente. Nesta missão 
Basilico analisa de maneira quase científica a periferia de Milão, dividida por zonas 
num mapa topográfico 1/5000, percorrendo as áreas industriais de bloco em bloco.12 
Decide então “mapear” os objetos arquitetónicos, não apenas símbolos da cidade 
“dos trabalhadores” (“città operaia”) mas também presenças importantes de uma ci-
dade que está a mudar e a aguardar uma nova identidade. Depois dos anos do boom 
económico Milão volta a interrogar-se sobre o seu caráter de cidade produtiva13 através 
de uma dinâmica transformativa de diálogo subtil e privado com diversas arquite-
turas e formas espaciais e Basilico tenta também perceber e comunicar esta cidade 
de Milão à qual está muito ligado. Explorar a cidade implica, para ele, documentar 
os detalhes da vida contemporânea e através da fotografia das formas fundamentais 
da cidade criar um “mosaico mental” e propor uma redesenho ou recomposição do 
espaço urbano, fornecendo um levantamento exato das partes que formam o tecido 
da cidade. Tratando a cidade como um corpo que vive, considera as fábricas “rostos 
que aparecem na complexidade da estrutura urbana”, e começa por elas para che-

10  Basilico Gabriele, Architetture, città, visioni, pág.114
11  Basilico Gabriele, Arquitectura em Portugal. Um roteiro fotográfico, Dafne Editora. Porto, 2006,  
 pág.26
12  Basilico Gabriele, Architetture, città, visioni, págs.17-25
13  Valtorta Roberta, Gabriele Basilico e Milano: un legame particolare, 2015
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gar a perceber este conjunto complicado que é a paisagem.14 Procurando condições 
atmosféricas e ambientais homogéneas, como um sol brilhante e sombras bem defi-
nidas, durante os feriados, para evitar os dias de maior trânsito, Basilico volta várias 
vezes aos mesmos lugares até encontrar o momento certo. Quer mostrar não apenas 
as fachadas das fábricas mas também dar importância e significado aos “vazios” da 
cidade (os que Solá-Morales chama de terrain vague), parte integrante da arquitetura 
e com forte capacidade comunicativa. Estes vazios com a presença humana ganham 
uma dimensão de angústia e desconforto, dando a arquitetura um significado de 
“fundo”. Mas não é isto que ele pretende em Ritratti di Fabbriche e é por isso mesmo 
que as pessoas não aparecem: a arquitetura não é apenas fundo mas sim protago-
nista, os vazios que acompanham estes grandes objetos industriais nos dias feriados 
não são resultados de uma ausência, mas sim atores que marcam e fazem parte da 
realidade da cidade sem necessidade de mediações. Este processo permite-lhe con-
jugar desenho e emotividade (a ligação à periferia de Milão, onde ele cresceu, tem 
uma componente muito autobiográfica) na construção de um conjunto de imagens 
estruturadas por tipologias diversas, percebendo como os agregados urbanos são 
complicados e estratificados. 

O seu interesse pela cidade contemporânea cresce ainda mais com a campanha 
Sezioni del Paesaggio Italiano (Italy: Cross Section of a Country) em que participou por 
convite do arquiteto e urbanista Stefano Boeri. Este projeto é um verdadeiro “atlas” 
eclético do espaço habitado: de forma bastante rigorosa são escolhidas seis zonas do 
território italiano que o fotógrafo percorre desde o interior para o exterior, observan-
do mudanças e transformações das periferias das grandes cidades da península. Nes-
te contexto, ele apercebe-se de como as urbanizações recentes têm vindo re-desenhar 
o ambiente natural, criando associações imprevisíveis de objetos e materiais incon-
gruentes. O fotógrafo tem o poder de escolher o que quer mostrar ou omitir e sobre 
esta experiência afirma: “penso que a fotografia documentária e a sua própria linguagem 
descritiva, no equilíbrio certo, são adequados, com outras formas de representação, a des-
crever e contar a nossa paisagem e a nossa realidade física”.15 A fotografia do Basilico em 
geral nunca é só uma documentação rigorosa e científica, mas também uma tentativa 
de ler e viver a experiência crítica e problemática da cidade contemporânea e trans-
mitir essa experiência através de uma dialética entre o universo interno e externo do 
espaço, para perceber formas e criar paralelismos entre as realidades observadas.  

14   Valtorta Roberta, Trent’anni dopo. Gabriele Basilico. Ritratti di Fabbriche. 
15   Basilico Gabriele, Leggere le fotografie. In dodici lezioni, pág.88
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A grande falência das “formas” urbanas já não é um assunto tratado apenas pelos 
urbanistas e ao relacionar o espaço de cidade e arquitetura através da fotografia e de 
um olhar diferenciado Basilico tenta dar uma resposta aos problemas da cidade atra-
vés de uma linguagem estável, uma representação estática e equilibrada do espaço, 
modelo de coerência linguística e formal.16 

O trabalho de Basilico e a sua vontade de conhecer e dominar o espaço levam-no 
a fotografar também outros países e é neste contexto que publica Bord de Mer, resul-
tado das fotografias por ele realizadas por convite na Mission Photographique de la DA-
TAR e Porti di Mare. Em Bord de Mer Basilico revela-se, mais uma vez, muito interessa-
do pelas transformações e pela fragmentação do território, colocando em discussão 
as “velhas” categorias da geografia e todos os métodos de representação tradicional. 
A sua reflexão sobre a perda (ou a hiperprodução, dependendo do ponto de vista) de 
símbolos coletivos que não respondem às necessidades essenciais da sociedade abre 
espaço para o confronto e diálogo com outras disciplinas artísticas17 e, mesmo para 
decifrar as imagens de Basilico, é preciso convocar diferentes ramificações culturais: 
o que o fotógrafo quer transmitir é uma mensagem que não está aprisionada a um 
código e que não se presta a leituras banais e alegóricas, mas que se quer constituir 
como suporte e instrumento de análise militante. Fotografar é para ele um método 
para interpretar os lugares, ganhando consciência da natureza híbrida do mundo 
real e a capacidade de re-observar, relacionando o território e as suas mudanças com 
o tempo em que observamos. Quais são as condições reais que geraram a imagem? 
Com Porti di Mare Basilico enfrenta esta dificuldade de dominar o espaço, um espaço 
infinito e periférico, difícil de se controlar, que talvez na sua complexidade nos faça 
viver emoções infantis de anulação.18 Em Porti di Mare, tal como em Ritratti di Fabbri-
che, a força das imagens não é definida apenas pelo que é visível e está no interior da 
moldura mas também pelo que é invisível embora esteja vivo e a acontecer, “fugindo” 
apenas dos parâmetros visuais da imagem. 

Na verdade, Basilico cria imagens que vão além das visões académicas e pes-
soais e como o pintor Bernardo Bellotto não considera que as margens da imagem, 
a moldura, sejam fronteiras intransponíveis porque no seu interior surgem indícios 
do que está a acontecer em volta, pois a vida é contínua, constante e é o que move 

16   Basilico Gabriele, Architetture, città, visioni, págs.135-144
17   Basilico Gabriele, Architetture, città, visioni, págs.30-47
18   Basilico Gabriele, Architetture, città, visioni, págs.69
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o tecido da cidade. Em relação a isso, o autor afirma: “Quando fotografo um edifício 
iluminado pelo sol e à minha frente tenho uma grande sombra preta, percebo que existe 
um outro edifício nas minhas costas. Um edifício que não se vê, mas que é concreto e pre-
sente tal como o edifício que entra no enquadramento. Estes elementos em conjunto (luz, 
sombras, contraluz…) permitem revelar e “ler” as transformações do espaço, perceber melhor 
a realidade, também a que, mesmo não sendo visível, existe e é presente e torna-se visível 
na sua totalidade não graças à sua aparência visível mas sim graças a luzes e sombras.”19 
Nas suas fotografias o vazio torna-se luz que substancia volumes e fragmentos.20 
Mesmo na representação do infinito espacial tudo o que é ilimitável torna-se ob-
jeto da narração e é resultado de um exercício de contemplação devido à lentidão 
do olhar, conceitos fundamentais do seu alfabeto fotográfico.21 Para evidenciar este 
conceito, torná-lo mais evidente e acessível, o autor começa a tratar as fotografias 
como verdadeiro instrumento de trabalho, tomando apontamentos nas fotogra-
fias, como se fossem um caderno onde fixar ideias e pensamentos, para comunicar 
as razões e o sentido de fotografar, demonstrando um desejo de apropriação e de 
contato com a realidade. Estas anotações indicam a dedicação que o autor tem em 
perceber a cidade e não apenas retratá-la, passando da fotografia apenas de repor-
tagem para a fotografia documentarista, tentando olhar para a paisagem em várias 
escalas e na tentativa de produzir uma imagem que seja o mais possível abrangente.  
Este exercício do olhar como forma de conhecimento, utilizado mais para perce-
ber do que julgar a forma da cidade, torna-se mais complexo à medida que a ci-
dade vai crescendo e estratificando, talvez fragmentando, tornando-se também 
menos representável, exigindo um olhar cada vez mais atento, confrontando tudo 
o que for possível para tentar perceber e viver um sentido de pertença ao lugar.  
Basilico tem a capacidade de adaptar o seu método de representação a muitas ci-
dades fora de Itália, e o seu trabalho ganha assim uma maior importância, pois a 
abordagem que ele adota adapta-se, demonstrando que as transformações do espa-
ço urbano não interessam ou circunscrevem apenas uma cidade ou outra em par-
ticular mas são parte integrante da transformação urbana europeia do pós-guerra.  
Nas suas viagens a Portugal Basilico também sente esta crise do espaço urbano, e o 
problema da perda de credibilidade das ferramentas tradicionais de análise e inves-
tigação e, neste contexto, re-afirma a importância da fotografia como instrumento de 

19  Basilico Gabriele, Leggere le fotografie. In dodici lezioni, págs.6-7
20  Basilico Gabriele; Siza Álvaro; Siza Tereza; D’Alfonso Maddalena, Matosinhos. Non c’è spazio  
 né architettura senza luce, Corsiero Editore. Reggio Emilia, 2017
21  Basilico Gabriele, Architetture, città, visioni, pág.47
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mediação entre realidade física e geográfica e representação artística.  O fotógrafo 
apercebe-se de como cada um de nós estabelece uma relação ambígua com a rea-
lidade do lugar observado: o processo da memória visual permite reconhecer um 
registo estratigráfico do passado no presente, tal processo permite a desconstrução 
do racionalismo da cidade ideal, evitando uma leitura simplificada do espaço como 
arquétipo do passado.22 A obra de Basilico em Portugal é emblemática pois permite 
um inquérito visual a partir da memória: não se trata apenas de perceber as questões 
relativas à arquitetura e ao espaço muito dependente de um universo disciplinar res-
trito da arquitetura mas de construir uma relação cultural com os lugares e procurar 
uma maneira partilhada e partilhável para interpretar a paisagem e os vestígios do 
homem e para refletir sobre o papel da arquitetura espontânea que define a alma dos 
lugares e acolhe tanto o dia-a-dia como os rituais coletivos.23 As fotografias de Basi-
lico, entendidas como trabalho de interpretação do território, oferecem conteúdos e 
uma estratégia de projeto muito importante para os arquitetos e urbanistas , atores 
muito responsáveis, entre outros, pelo desenho da cidade, demonstrando uma signi-
ficativa proximidade ideológica.24 

Pode-se afirmar que a fotografia de Gabriele Basilico que investiga as transfor-
mações do espaço urbano tem como principal enfoque a representação da cidade 
contemporânea, procurando nela a identidade de quem a habita, sejam essas identi-
dades resultado das contradições e as descontinuidades causadas pela economia glo-
balizada e a antropização desequilibrada dos territórios que caraterizaram as últimas 
décadas. As cidades, consideradas como organismos vivos, perderam as fronteiras e 
os limites geográficos e simbólicos mas não deixam de ser cidade: para ter esta noção 
é preciso, e é isto que Basilico tenta fazer, criar um percurso emotivo e inteletual de 
“amizade” com os lugares: não querendo demonstrar que as cidades são todas neces-
sariamente semelhantes mas sim que em todas existem elementos familiares que per-
mitem enfrentar a consternação face aos novos modelos que vão surgindo.25 A partir 
desta ideia afirma que a fotografia de paisagem, hoje em dia, partilha com outros gru-
pos ou formas de expressão, talvez minoritários, a capacidade para re-pensar a visão 
do território urbano26: o processo de degradação do espaço urbano não é inevitável 
mas pode modificar-se e adaptar-se, mesmo através da fotografia, dando dignidade e 

22   Basilico Gabriele, Arquitectura em Portugal. Um roteiro fotográfico, pág.9-10
23   AA.VV., Matosinhos. Non c’è spazio né architettura senza luce. 
24   Basilico Gabriele, Arquitectura em Portugal. Um roteiro fotográfico, pág.26
25   Valtorta Roberta, Gabriele Basilico e Milano: un legame particolare. 
26   Basilico Gabriele, Leggere le fotografie. In dodici lezioni, pág.67
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atenção aos lugares excluídos fruto de desequilíbrios sociais, económicos e culturais 
que a própria arquitetura expressa. As fotografias de Basilico revelam as suas preocu-
pações pelas questões antropomórficas da cidade e as suas infinitas vertentes, crian-
do relações afetivas com todos os territórios da cidade onde fotografa que, por serem 
periféricos e marginais, se tornam testemunho de rápidas transformações, sendo 
tecidos frágeis que representam também uma fuga descontrolada às consequên-
cias sociais e económicas que afetam os centros e os espaços da cidade consolidada. 
A fotografia que Basilico desenvolve, que parece ter uma base quase científica, possui 
uma dupla vertente: documentarista e interpretativa. É uma fotografia que não se 
deixa aprisionar pelas lógicas da cidade e de projeto e que acaba por ser um dispo-
sitivo para construir um discurso visual crítico capaz de comunicar o que se sente, o 
que se vê, e o que se percebe.27

3.3 - Tempo e Lugar: influências e referências

Para Basilico, como para muitos outros, as coisas mudaram radicalmente depois 
de 1968, quando o interesse pelas questões sociais substituiu o interesse pela arqui-
tetura. Naquela época ele começou a aproximar-se da fotografia, impulsionado tam-
bém pelo lançamento do filme de Antonioni Blow Up que ajudou a fundar o mito da 
figura do fotógrafo28 bem como pelos repórteres da agência Magnum, pelo trabalho 
dos New Topographics, por Bill Brandt e, sobretudo, por Walker Evans, que Basilico 
considera ser o seu “verdadeiro grande mestre secreto [....] que faz da imagem fo-
tográfica um documento”29, rompendo com as normas tradicionais do documento. 
Dentro do panorama italiano, ele deixa-se contagiar pela “tristeza de fundo” da fo-
tografia de Paolo Monti, que nos anos ‘50 observa a habitação social em construção 
destacando os sinais das mudanças do pós-guerra30, as paisagens urbanas de Sironi e 
Boccioni e os vazios metafísicos de De Chirico. 

Podemos referir outros fotógrafos italianos por quem Basilico sente proximi-
dade, como Gianni Berengo Gardin, com quem cria uma amizade sólida, e Ugo 
Mulas. Este último consegue internacionalizar a fotografia italiana, tornando-
-a conhecida no estrangeiro, e Basilico nos seus escritos lamenta o facto de não 

27   Basilico Gabriele, Architetture, città, visioni, pág.47
28   Basilico Gabriele, Architetture, città, visioni, págs.9-13
29   Basilico Gabriele, Architetture, città, visioni, pág.15
30   Valtorta Roberta, Gabriele Basilico e Milano: un legame particolare, 2015
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ter conseguido estabelecer uma relação profissional e de amizade com Mulas 
por causa da morte prematura deste último.31 A sua pesquisa, tal como a de ou-
tros fotógrafos da mesma geração, também é influenciada pelo trabalho de al-
guns escritores como Italo Calvino, Peter Handke, Gianni Celati e Alberto Savinio, 
capazes nos seus escritos de aprofundar e expandir o tempo de percepção e ima-
ginação em oposição ao que acontece com a fotografia, onde muitas vezes o valor 
simbólico é estratificado e comprimido e torna-se difícil de entender e codificar.32 
Basilico, devido à sua formação como arquiteto, sente-se atraído pela cidade, ou seja, 
o espaço urbano caraterizado pelas obras de arquitetura e espaço público que mol-
dam o ambiente humano. De Bernd e Hilla Becher aprendeu a linguagem essencial 
e frontal utilizada com rigor para descrever artefactos industriais e o método de cata-
logação e coerência na investigação com o objectivo de criar um documento sobre a 
identidade coletiva de um lugar.  Basilico conhece o trabalho dos Becher em meados 
da década de 1970 e transpõe-no através de uma linguagem mais suave, mais “italia-
na”, mostrando traços narrativos, variações de enquadramento e de ponto de vista 
e diversificando a área de céu representado na imagem que varia de acordo com o 
tema representado.33 Com esta estratégia, Basilico cria narrações visuais que contam 
a história da cidade adaptando-se a ela, ou seja, considerando-a um organismo vivo 
e formado por muitas partes.

É atraído pela “cidade média” dos subúrbios onde encontra uma concentra-
ção criativa de códigos de arquitetura diversos e a arquitetura de autor se per-
de e dá lugar à construção anónima. Estes espaços urbanos são zonas de frontei-
ra e de contradições dialéticas mais pronunciadas, onde a cidade perde o seu 
código genético original tornando-se mais anónima e onde Basilico tenta identifi-
car as caraterísticas formais que raramente interessam aos críticos de arquitetura 
e que são frequentemente descartadas de forma sumária e sem grande análise.34  
É neste contexto que Basilico reflete no seu trabalho um entendimento de cidade 
próximo de Aldo Rossi, com quem trabalha, segundo o qual “cada lugar é singular na 
medida em que tem afinidades ou analogias com outros lugares”: isto significa que 
os lugares são mais fortes que as pessoas e a cena fixa, o “fundo”, é mais forte que os 
factos que aí acontecem.35

31   Basilico Gabriele, Architetture, città, visioni, pág.14
32   Basilico Gabriele, Architetture, città, visioni, págs.132-133
33   Valtorta Roberta, Trent’anni dopo. Gabriele Basilico. Ritratti di Fabbriche.
34   Basilico Gabriele, Architetture, città, visioni, pág.144
35   Basilico Gabriele, Architetture, città, visioni, pág.147
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Consciente que tempo e lugar são as duas primeiras condições fundamentais para 
a arquitetura existir e, portanto, as mais importantes, Basilico tenta criar uma nova 
sensibilidade para interpretar e enquadrar o mundo caótico e indecifrável que está 
à nossa frente.

3.4 - Itália: 
Ritratti di Fabbriche, Viaggio in Italia, Sezioni di Paesaggio Italiano

Basilico é impulsionado pelo trabalho do casal Becher, cuja linguagem fron-
tal e essencial dos projetos sobre a arquitetura industrial alemã exerceu uma 
grande influência na sua fotografia, ao ponto que decidiu, entre 1978 e 1980, cata-
logar através de um processo sistemático e coerente os objetos dos subúrbios mi-
laneses, para recompor visualmente uma paisagem urbana pouco conhecida.  
A criação de um documento de identidade coletiva a partir das fábricas mi-
lanesas nasceu da intuição de Basilico de que, em poucos anos, as instala-
ções industriais nos arredores de Milão seriam transformadas em locais de 
arqueologia industrial, à espera de um novo significado e de um novo uso.36  
Esta missão é literalmente um “mapeamento” das áreas industriais de Milão, rea-
lizada através de um rigoroso “método científico” pois Basilico divide os subúrbios 
em áreas num mapa 1/5000 e começa a percorrê-los, isolando o elemento da fábrica 
do tecido urbano e com a tendência a evitar qualquer discurso narrativo.37 De fac-
to, todas as figuras são colocadas no mesmo nível, atingindo o status de “imagem 
pura”: luzes e sombras são usadas como elementos de composição e a própria fo-
tografia adquire o mesmo peso que o desenho pela sua capacidade de represen-
tar indo além do existente38 e afastando-se do contexto existente. Desta manei-
ra ele tenta compreender a realidade indo além do representado, capturando o 
que não é visível, mas que existe e que está presente: a criação artística consiste 
em tornar visível, escavando na imaginação, mostrando o que existe na realidade, 
mas não é visto. É por isso que ele vai até às periferias industriais durante os fe-
riados: para capturar a cidade sem o seu movimento diário e representar a arqui-
tetura de forma cenográfica e documental. Os edifícios são mostrados em um esta-

36   Valtorta Roberta, Gabriele Basilico e Milano: un legame particolare. 
37   Valtorta Roberta, Trent’anni dopo. Gabriele Basilico. Ritratti di Fabbriche. 
38   Basilico Gabriele, Architetture, città, visioni, pág.25
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do de ausência, silêncio e luzes imprevisíveis39 e adquirem o papel de “símbolos”.40  
Esta obra adquire um título emblemático: Milano. Ritratti di Fabbriche. Os edifícios 
representados, graças também à habilidade de quem os desenhou, revelam uma for-
ma antropomórfica e uma plasticidade inéditas. Basilico presta atenção ao espaço e 
ao território criando um “álbum de família” e fornecendo o máximo de informação 
possível, ele acredita que um quadro descritivo dos subúrbios industriais de Milão 
só pode ser feito através de uma revisão sistemática completa: a cidade não é repre-
sentável por “pólos” ou de forma superficial pois é um tecido extenso, complexo e 
irredutível. O que emerge dessa “coleção” é que para muitos milaneses esses edifí-
cios são “transparentes”: ocupam sim um espaço físico dentro da cidade, mas devido 
também ao seu destino focado na produção industrial e ao facto de serem de difícil 
acesso, são “vistos” mas não registados. A parede fechada da fábrica representa um 
“buraco negro” reconhecido por contraste pelo que não é e não pelo que realmente é. 
Esta atitude, Basilico mais tarde perceberá, não é apenas milanesa, mas geralmente 
caracteriza a civilização industrial.41 

Basilico mostra uma atenção e carinho particular pela sua cidade, Milão, mesmo 
depois de Ritratti di Fabbriche. Este continuará a investigar a identidade da capital 
da Lombardia para compreender suas transformações aceleradas e sem preceden-
tes, que ele vê como uma metáfora da sociedade contemporânea. Estabeleceu uma 
relação dialética com a cidade e as outras cidades que visitou ao longo dos anos, 
tornando-se um ponto de referência para observar Milão com um novo olhar e com-
preender o caminho entre modernidade e pós-modernidade começando por docu-
mentar a crescente habitação social, um terreno real a partir do qual se compreende 
o sentido da cidade, e não a oficialidade dos centros históricos e monumentos. 

Com a La città Interrotta (“A cidade interrompida”), Basilico observa o que Marc 
Augé chama de “não-lugares”. Identifica então três áreas de Milão, cidade que pa-
rece não encontrar uma identidade própria, que a defina e lhe pertença: a primei-
ra area vai da Estação Central à Estação Garibaldi e representa a cidade modernis-
ta, racionalista, internacional; a segunda é a cidade monumental do século XX e o 
centro histórico; a terceira parte é composta pelos subúrbios, parte cosmopolita, 
desordenada e variável. Destas três áreas apenas uma (a cidade dos monumentos, 

39   Basilico Gabriele, Leggere le fotografie. In dodici lezioni, pág.130
40   Valtorta Roberta, Trent’anni dopo. Gabriele Basilico. Ritratti di Fabbriche.
41   Basilico Gabriele, Leggere le fotografie. In dodici lezioni, pág.36-45
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representada e divulgada nos postais e nas revistas) tem uma personalidade definida 
e não perdeu a sua identidade. As outras duas representam a “cidade interrompi-
da” que, não tendo fronteiras bem definidas e estando em transformação, também 
“interrompem” e acabam por influenciar o tecido e as margens da cidade histórica.  
Foi a partir dessa ideia de “não-lugares” sem fronteiras que nasceu “Milano Senza 
Confini” (1998, “Milão Sem Fronteiras”), com o qual, captando à noite as áreas em 
rápida transformação e as numerosas obras que representam a complexidade e as 
mudanças do ambiente urbano, mostra uma ideia de cidade cada vez mais articula-
da, em que uma economia globalizada antropiza os territórios, criando contradições, 
hibridizações e descontinuidades; mostrando que a cidade pode perder os seus limi-
tes geográficos sem deixar de ser, na sua nova forma, cidade.42

Basilico abandona a dicotomia entre lugar e não-lugar quando, convidado pelo 
então reitor do Istituto Universitario di Architettura di Venezia Marino Folin, par-
ticipa na VI Exposição Internacional de Arquitetura da Bienal em 1996, integran-
do o pavilhão italiano. Juntamente com o arquiteto Stefano Boeri desenvolve uma 
narrativa visual da paisagem italiana contemporânea oferecendo uma imagem re-
cente do país. O trabalho fotográfico é sobre a paisagem em torno da qual foram 
criadas as novas arquiteturas de um grupo de jovens arquitetos e pretende tor-
nar a arquitetura menos abstrata, colocando-a em relação direta com o território. 
São identificadas seis porções do território (duas no Norte do pais, duas no Centro, 
duas no Sul) que, comparadas, poderiam ter oferecido um quadro geral das transfor-
mações da paisagem e suscitado uma análise lenta e profunda da natureza urbana 
do território.

Viajando de carro fotografa as estradas e move-se nos subúrbios, focando a sua aten-
ção naquelas “franjas” que se estendem para o território aberto, de uma cidade para 
outra. Observando a periferia da cidade em movimento, onde a urbanização recente 
moldou o ambiente natural, ele documenta a sucessão e o aproximar-se de objetos 
aparentemente incongruentes e comenta que “o território italiano estava a transformar-se 
de forma homogénea, invadido por uma única onda de agitações anarquistas de construção”43.  
Este levantamento mostrou, através de uma cartografia de territórios que 
Basilico define como “quase urbanos”, que além das diferenças morfo-
lógicas regionais e impostas pelas regulamentações urbanas, o territó-

42   Valtorta Roberta, Gabriele Basilico e Milano: un legame particolare.
43   Basilico Gabriele, Leggere le fotografie. In dodici lezioni, pág.70
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rio italiano nos últimos vinte anos transformou-se de forma homogénea. 
Percorrendo as estradas principais da península escolhe um olhar o mais “horizon-
tal” possível, ao nível da rua, e a sua linguagem a preto e branco torna os temas mais 
abstratos e as paisagens menos sensíveis ao curso dos acontecimentos, tornando-se 
assim uma ferramenta útil para contar a história de um território moldado pela es-
peculação do capitalismo. Esta investigação sobre o ADN do país efetuada através 
de um instrumento sensível e não científico, é de alguma forma um “regresso” ao 
trabalho sobre as fábricas milanesas, mas numa escala diferente. Ao mesmo tempo, 
a fotografia é um documento que oferece menos elementos abstratos de discussão do 
que os métodos tradicionais para a leitura do território.44

Ritratti di Fabbriche não está presente apenas no projeto para a Bienal, como também 
algumas fotos serão escolhidas por Ghirri para complementar sua exposição Viaggio 
in Italia (1984) com a qual o fotógrafo de Cesena tenta recompor um quadro do país o 
mais completo possível na sua variação tipológica, utilizando o modelo narrativo do 
diário de viagem no qual a paisagem é explorada de uma maneira inovadora, longe do 
clima agitado dos anos ‘70 e com um profundo desejo de reconciliação com o país.45 
Um conjunto narrativo e formal semelhante ao das fábricas aparece também em Porti 
di Mare, onde os lugares representados, mesmo não sendo fábricas, continuam a per-
tencer à sociedade industrial e são prova de como, nestes casos, a fotografia e a paisa-
gem urbana partilham a mesma matriz histórica produtiva: o urbanismo industrial.46 
Ritratti di Fabbriche é um modelo do qual se afasta quando é convidado a partici-
par na Mission photographique de la DATAR, um projeto radicalmente diferen-
te dos anteriores porque, além de ser uma iniciativa promovida por uma enti-
dade pública, elimina as ambiguidades da fotografia relacionadas com a arte. 
Basilico graças a estes exercícios que levam a diferentes resultados demonstra a sua 
vontade como fotógrafo de construir uma síntese contínua entre a tradição paisagís-
tica da pintura ocidental e a natureza contraditória do homem e das suas acções no 
território.47

44   Basilico Gabriele, Architetture, città, visioni, págs.91-99
45   Basilico Gabriele, Architetture, città, visioni, págs.26-29
46   Basilico Gabriele, Architetture, città, visioni, págs.48-70
47   Basilico Gabriele, Leggere le fotografie. In dodici lezioni, págs.8-11
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3.5 - No estrangeiro: 
DATAR, Bord de Mer, Porti di Mare, Portugal 

As encomendas estrangeiras para Basilico começaram com o convite para 
participar na Mission photographique de la DATAR, entre 1984 e 1988, juntamen-
te com outros 27 fotógrafos internacionais: esta é a maior encomenda pública da 
história da fotografia. O objetivo é interpretar a grande transformação da pai-
sagem francesa, as dificuldades associadas à sua gestão e a perda geral de símbo-
los coletivos: o projeto reúne fotógrafos, urbanistas, arquitetos, geógrafos, artis-
tas, historiadores de arte, pesquisadores, inteletuais que questionam as antigas 
categorias da geografia e os métodos de representação chamados de “tradicionais”.48 
Da experiência francesa de Bord de Mer nasce Porti di Mare, em que Basilico fotógrafa 
onze portos entre o Norte e o Sul da Europa mostrando os mesmos sentimentos de 
anulação que derivam, por exemplo, das paisagens construídas típicas da civilização 
industrial e das fábricas. 

Com Scattered City (2001-2004) entra em conversa com outros intelectuais e es-
pecialistas, como Yona Friedman, Hans Ulrich Obrist e Stefano Boeri, e descreve as 
novas cidades em evolução como um “arquipélago urbano”: a cidade tornou-se um 
grande organismo espalhado pelo território e fotografias de cidades distantes umas 
das outras são reunidas para criar a imagem de uma única grande cidade. Ao entrar 
em diálogo com a arquitectura e as formas de espaço de diferentes países e cidades 
(por exemplo Milão, Berlim, Valência...) ele cria uma ideia de “lugar global” como 
resultado da homologação de muitos lugares diferentes. Ao comparar cidades euro-
peias distantes umas das outras tenta criar uma “cidade imaginária” cujos espaços 
urbanos possam ser representados e analisados de forma coerente através da foto-
grafia, com a possibilidade de criar relações éticas e sociais sobre o tema da homolo-
gação de lugares contemporâneos.49

O que mudou em Basilico entre as experiências de Bord de Mer ou com a DATAR 
e Scattered City? Nos anos ‘80 o fotógrafo foi atraído e fascinado pelas grandes visões 
da totalidade, na procura constante da harmonia que pode juntar partes soltas e frag-
mentadas. Em projetos recentes, incluindo Scattered City, ele expandiu a sua capaci-
dade de percepção tornando-se menos seletivo e mais disponível e aberto. O olhar 

48   Basilico Gabriele, Architetture, città, visioni, págs.30-47
49   Valtorta Roberta, Gabriele Basilico e Milano: un legame particolare. 
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torna-se mais contemplativo e a visão mais neutra: a realidade é representada com 
um certo grau de abstração e dilatando os tempos de representação a visão torna-se 
mais essencial. É orientada por um novo impulso, pela ideia modernista de aban-
donar o formalismo e oferecer pontos de vista “de cima” e mais amplos, de alguma 
forma mais neutros e objetivos.50

Avançando para as fronteiras do velho continente, chegou a Istambul e Beirute, 
onde em 1991 preparou um projeto para a interpretação da cidade a partir das con-
sequências da guerra, e chegou mais de uma vez a Portugal. Em terras portuguesas, 
onde pública Arquitectura em Portugal, o seu objetivo não é centrar-se no objeto ar-
quitetónico em si, mas na capacidade do mesmo de ser uma razão para visões mais 
amplas do território em que se insere, narrando não só os edifícios individuais mas 
também o seu potencial transformador urbano onde, nos últimos trinta anos, as rá-
pidas mudanças no tecido urbano do país levaram a uma ocupação indiferenciada 
impulsionada por uma lógica de ocupação e transformação nem sempre bem coor-
denada. Portugal, neste sentido, representa os fenómenos que se seguiam de forma 
caótica na maioria dos países europeus e numa paisagem consolidada e construída.51 
No Porto, em particular, dialoga com o avançar da construção das linhas do metro 
que oferece um ponto de partida para um mapa que descreve a cidade na sua nova 
dimensão, destacando uma hierarquia simbólica e funcional de diferentes níveis 
de urbanização. Esta campanha fotográfica, que mostra trabalhos em andamento e 
“buracos negros” na malha urbana, regista o caos que reina antes que os edifícios e 
as infra-estruturas desempenhem a sua função bem como destaca, através do olhar 
maduro do arquiteto-fotógrafo, a perene indefinição das cidades contemporâneas.52

Com uma visão política e humanista Basilico destaca a inquietação e as dificulda-
des que as mudanças trazem, evidenciando como a nova cidade que se ergue fora dos 
grandes centros, nos subúrbios, é o resultado do homem que se opõe à natureza. To-
cando o paradoxo que vê o ser humano como construtor e destruidor, as fotografias 
de Gabriele Basilico são uma expressão de esperança, tolerância e compreensão que 
ajudam a perceber como funciona não só a arquitetura mas, em termos mais amplos, 
a cidade contemporânea.53

50   Basilico Gabriele, Architetture, città, visioni, págs.48-70
51   Basilico Gabriele, Arquitectura em Portugal. Um roteiro fotográfico, págs.16-21
52   Basilico Gabriele, Arquitectura em Portugal. Um roteiro fotográfico, págs.33-34
53   AA.VV., Matosinhos. Non c’è spazio né architettura senza luce. 
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Basilico, devido à sua formação, representa uma interessante combinação de foto-

grafia, cidade e arquitetura. Suscitando um novo interesse na paisagem urbana ele 

tenta, com as suas imagens, organizar o “caos visual” que domina as nossas cidades, 

tornando evidente a irreversível crise territorial e paisagística transversal a muitas 

áreas não só italianas, mas europeias. 

Personificando a nova figura do arquiteto, ao centro da vida social e coletiva, ele olha 

para a paisagem urbana como uma metáfora da sociedade contemporânea, sujeita 

a constantes transformações rápidas e incontroláveis. Começando pela sua cida-

de, Milão, que considera sempre um ponto de partida e um ponto de chegada, mas 

também uma medida para se relacionar com outras cidades europeias, experimenta 

uma nova forma de perceber o espaço, estabelecendo através da viagem e do movi-

mento um ponto de vista coerente que lhe permite criar uma relação direta e pessoal 

com o ambiente urbano. 

Escolhe trabalhar de forma muito metódica, recolhendo “amostras” das cidades que 

visita, analisando os subúrbios de forma quase científica para oferecer, em conjun-

to com arquitetos e urbanistas com quem trabalha, ferramentas para propor um 

redesenho do tecido urbano. Deixa-se influenciar por fotógrafos americanos, por 

alguns artistas italianos como Sironi, Boccioni e De Chirico, mas sobretudo pelas 

fotografias de Bernd e Hilla Becher, de quem herdou uma linguagem frontal e es-

sencial. Isto levou-o a procurar condições atmosféricas e ambientais que fossem ho-

mogéneas, a dar importância aos “vazios” das cidades, enfatizando a importância do 

tempo e do lugar como elementos fundamentais para a existência da arquitetura. 

Com esta atenção, o fotografar torna-se um exercício de contemplação cada vez mais 

complexo à medida que a cidade vai crescendo, estratificando e fragmentando, le-

vando-o a explorar não-lugares e a refletir sobre o papel da arquitetura espontânea 

que carateriza a alma dos lugares e dos novos modelos de cidades. Ao questionar 

as categorias tradicionais da geografia e da representação, Basilico reflete sobre a 

atual falta de símbolos coletivos e através da fotografia percebe a natureza híbrida do 

mundo real. Como reflexo do tempo em que vive, Basilico testemunha também uma 

visão humanista e política que lhe permite expressar inquietações e dificuldades 

sobre as mudanças da cidade contemporânea, transmitindo esperança e tolerância 

perante o aparente caos que nos rodeia.
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4.1 - Uma nova atitude perante as coisas do mundo

A formação e a obra de Guido Guidi (Cesena, 1941) estão diretamente ligados à 
sua carreira escolar e académica e ao contato direto que sempre manteve, primeiro 
como estudante e depois como professor, com a universidade de Veneza. Durante 
os seus estudos no Liceu Artístico recebeu um tripé, e com ele começou a fotogra-
far, procurando manter uma certa distância dos fenómenos, o que preanuncia o seu 
desejo de observar o mundo com precisão e desprendimento. Depois do ensino se-
cundário inscreveu-se no Instituto Universitário de Arquitetura de Veneza e no cur-
so de Desenho Industrial: apesar de não ter terminado o curso, foi na Universidade 
Veneziana que conheceu algumas figuras fundamentais para a sua formação, entre 
elas Italo Zannier.1 Ainda estudante, usa a fotografia como uma ferramenta útil para 
a leitura da arquitetura e aborda questões relativas à representação da paisagem e 
do território como parte integrante da arquitetura.2 No IUAV de Veneza, ele ocu-
pou-se com a cartografia, reproduzindo e montando mapas enquanto colabora, sob 
a direção de Giovanni Astengo, no novo curso de Urbanismo sediado em Pregan-
ziol (Treviso), no hinterland, onde trata de projetos diretamente relacionados com o 
território e onde começam a ganhar forma as primeiras ideias do que será Linea di 
Confine, uma associação para a fotografia contemporânea. Em 2000 regeu na IUAV a 
cadeira de Fotografia na Faculdade de Artes Visuais, dirigida por Marco de Michelis.3 
Foi no ambiente universitário que ele começou a interrogar-se sobre a importân-
cia do ensino e prática da arquitetura e sobre como a fotografia poderia de alguma 
forma responder à capacidade de leitura e transformação da paisagem, esta última 
demasiadas vezes considerada uma simples recaída ou consequência da atividade 
do arquiteto e observando como raramente a atenção à paisagem encontra espaço na 
prática arquitetónica e no mundo académico.4 Dentro do IUAV ele encontra perso-
nalidades importantes do mundo universitário e arquitetónico italiano, como Bruno 
Zevi e Carlo Scarpa. Sobre a obra deste último criou alguns dos seus trabalhos mais 
conhecidos, afirmando que foi precisamente através da fotografia que conseguiu 
compreender o seu método de projeto. Como professor ele afirma: “No que toca aos 
alunos, eu reconheço-me neles e espero que eles se reconheçam em mim, talvez ne-

1  Madesani Angela, La grande fotografia di paesaggio. Intervista con Guido Guidi., Artribune,   
 2018
2  Guidi Guido, Cinque Paesaggi, 1983-1993, Postcart, 2016, pág.6
3  Madesani Angela, Op.Cit.
4  Guidi Guido, Op.Cit., pág.6
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gando-me”5, ou seja, acredita na importância do aluno ser capaz de fazer o seu per-
curso individual através do instrumento fotográfico ou através do olhar fotográfico e 
de forma autónoma. 

No que diz respeito ao seu trabalho sobre a paisagem, Guidi está entusiasmado 
com a possibilidade de utilizar a capacidade descritiva de um instrumento do século 
XIX aplicado a um argumento sem forma, como o território contemporâneo, não 
para criar uma imagem única ou metafórica, mas para confirmar a sua irredutibili-
dade e dificuldade de representação. A tecnologia neste caso destaca a resistência de 
alguns lugares à mudança e as imagens que, embora tomadas em locais diferentes, 
quando comparadas, destacam a repetibilidade dos signos que servem como estrutu-
ra dorsal da paisagem real. Estes pormenores revelam a sua atenção constante a tudo 
o que é informação visual e que, mudando dependendo das áreas representadas, 
destaca as relações entre sinais e ambientes jogando com elementos gráficos e com a 
escala dos objetos.6 

Guido Guidi, fotógrafo-observador, manifesta uma nova atitude em relação às 
coisas, reconhecendo que cada lugar apresenta os problemas de um cenário cinema-
tográfico, como acontece em Cinque Paesaggi. Referindo-se a algumas experiências 
cinematográficas, observa como a imagem da Via Romea remete à planície represen-
tada por Visconti em Ossessione ou por Rossellini em Paisà, enquanto a de Porto Mar-
ghera recorda a imagem industrial descrita por Antonioni em Deserto Rosso. Através 
de suas imagens e das campanhas em que Guidi participa, ele antecipa alguns dos 
interesses da cultura italiana para o que ele chama “novos tipos de paisagem”, defi-
nidos desde os anos Noventa com novos termos como terrains vagues, no man’s land, 
non luoghi ou junkspace, que são resultado de ações e sinais que se propagam na quase 
totalidade da extensão geográfica italiana, oferecendo a possibilidade de estudar os 
micro processos de transformação de partes significativas do território nacional.7

Guidi entra em contato com a linguagem clara de Walker Evans, com o “primi-
tivismo” de Atget (do qual Zannier lhe falou nos cursos IUAV), com o uso da cor 
como variável linguística derivada da Nova Fotografia Americana, com o uso da 
luz para destacar a arquitetura de vazios de Stephen Shore e com o reconheci-

5   Madesani Angela, Op.Cit.
6   Guidi Guido, In Between Cities, Linea di Confine, 2003
7   Guidi Guido, Cinque Paesaggi, 1983-1993, pág.9
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mento de uma estética intrínseca à paisagem provincial derivada dos planos de 
William Christenberry, com os New Topographers, Paul Strand e Lee Friedlan-
der. Além dos realizadores já mencionados, em ambiente italiano ele refere-se 
aos primeiros pintores renascentistas da região véneta e toscana (como Masaccio 
e Piero Della Francesca) e a alguns escritores como Carlo Emilio Gadda e Verga 
e é a tradição italiana que o leva a fazer uma distinção entre o aspeto “documen-
tal” de sua pesquisa e as tendências dominantes na fotografia internacional.8 
A partir dessas referências, o trabalho de Guidi desenvolve-se representando os si-
nais urbanos típicos da Itália do pós-guerra e do boom económico, enfatizando com 
as ferramentas à sua disposição a relação entre a cultura fotográfica e a cultura da 
cidade. Abandonando o mito da fotografia resolutiva ou decisiva, Guidi adaptou o 
seu estilo e procedimento de investigação a um material que resiste a simples clas-
sificações, observando como a paisagem contemporânea apareça como uma massa 
indistinta de lugares caraterizados por uma forte instabilidade.9 

4.2 - Uma ideia de paisagem

Quais são os valores que a paisagem contemporânea exprime? De que respostas 
está a espera de um ponto de vista político-administrativo e cultural? Guidi, através 
das suas fotografias, evidencia uma dimensão integral da paisagem quotidiana e das 
suas transformações, demonstrando como é possível reler o significado de uma ima-
gem não só como documentação mas também a longo prazo.10 Observa que em mais 
de 25 anos a paisagem nunca deixou de mudar, muitas vezes com transformações que 
nem sempre são percetíveis ou evidentes e que se referem à gestão pública do terri-
tório. Guidi com a sua fotografia pretende colocar um problema visual, oferecendo 
as soluções mais claras possível e atribuindo as caraterísticas visíveis de um lugar 
num dado momento histórico através de uma procura de síntese entre envolvimento 
e afastamento.11

A fotografia de Guidi é caraterizada pelo facto de que, além de remeter para uma 
imagem moderna da paisagem, envolve ativamente o observador, oferecendo-lhe as 

8   Guidi Guido, Cinque Paesaggi, 1983-1993, págs.90-100
9   Guidi Guido, In Between Cities
10   Guidi Guido, Cinque Paesaggi, 1983-1993, págs.4-5
11   Guidi Guido, Cinque Paesaggi, 1983-1993, págs.90-100

156

Paul Strand, Latteria Cristo, Luzzara, 1953, Un Paese

-

Guido Guidi, Fosso Ghiaia, Ravenna, 1972



159

ferramentas para reviver o espaço e resgatá-lo: emerge a utilidade real deste tipo de 
imagem, que pode complementar a análise e o projeto territorial e ser integrada à 
história da paisagem, entendida como elemento distintivo na formação de uma cul-
tura moderna que trata tanto das práticas de ver quanto de viver, marcando o tem-
po da decadência e da regeneração urbana.12 Guidi é o narrador de uma paisagem 
entendida como um conceito “abrangente”, difícil de definir porque é um tema de 
discussão entre diferentes disciplinas que tentam identificar o significado de uma pa-
lavra que na contemporaneidade é demasiado utilizada e nem sempre devidamente 
compreendida. No seu “fazer imagem” liga o conceito de paisagem à contemplação 
do espaço, mas também à ideia de se relacionar com a realidade “entrando” nela, sem 
ironia e sem sentir pena do que fotografa mas identificando-se completamente com 
o objeto fotografado, afirmando “Eu sou o que fotografo quando estou a fotografá-
-lo”. Neste processo ele é guiado por um “pensamento visual”, treinado pelo facto 
de que em cada lugar há elementos que o atraem imediatamente, pois ele é captado 
pelas relações que são criadas entre objetos e espaço, considerando que os primeiros 
parte integrante do segundo: os objetos retratados não são elementos soltos, coloca-
dos na paisagem, mas surgem dela.13

Do ponto de vista formal, os disparos de Guidi baseiam-se na marginalidade e no 
anulamento do olhar, afastando-se do conceito de centralidade, das intenções com-
positivas pré-constituídas e dos hábitos de ver consolidados ao longo do tempo. Sem 
adotar pontos de fuga centrais, ele testemunha uma aptidão para explorar a paisa-
gem que Zavattini definiria como qualsiesità, resultado de encontros casuais com te-
mas elementares como árvores, fachadas, construções espontâneas, geometrias arti-
ficiais sedimentadas na paisagem. Através de uma lente muitas vezes grande-angular 
que lhe permite “abraçar opticamente” o ambiente e a vinheta usada como uma afir-
mação antinaturalista da representação, ele implementa uma verdadeira revolução 
iconográfica mostrando temas que são novos na tradição visual italiana, enfatizando 
as relações entre os elementos e desviando a atenção dos temas pré constituídos.14

Através desta “inteligência visual” ele concebe o mundo e a realidade em imagem, 
a sua capacidade de ler o mundo à sua volta é também orientada pelo seu backgrou-
nd cultural e reflete e destaca sinais de uma realidade que são muitas vezes inquie-
tantes e impercetíveis. Usando uma nova forma de pensar em função da fotografia, 

12   Guidi Guido, Cinque Paesaggi, 1983-1993, págs.9-10
13   Guidi Guido, Cinque Paesaggi, 1983-1993, págs.100-104
14   Guidi Guido, Cinque Paesaggi, 1983-1993
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que ele considera ser um desenho melhorado, ele concentra-se no que considera se-
rem os elementos de quebra da paisagem com particular atenção nos detalhes e nos 
elementos na sua totalidade. Com este processo ele transforma situações banais em 
imagens de beleza inesperada e deixa ver o lado invisível das coisas. Mais interessado 
no processo de ver do que no de descrever, ele muitas vezes decide mover-se de carro 
para levantar o problema dos signos em velocidades em constante mudança e obser-
var os tons, a essência e a linguagem específica dos territórios atravessados, muitas 
vezes sem retornar aos mesmos. Este conjunto de signos forma a sua própria gra-
mática com um léxico visual muito pessoal e deixa-os livres de qualquer elemento 
de comparação, enfatizando as diferenças entre os lugares e caraterizando-as. A es-
sência dos lugares também se revela através da relação entre as pessoas fotografadas 
com o seu ambiente e a importância dada aos elementos “banais” que acompanham 
a viagem, como elementos pertencentes ao código da estrada e texturas de estradas 
e superfícies, que além de contribuir para este vocabulário formado por um léxico 
específico são utilizados de forma diferente dependendo da zona atravessada.15 

O paralelismo que Guidi cria entre a fotografia e a escrita adquire um significado 
ainda mais profundo quando se percebe o quão raras são as suas palavras e os 
seus escritos, como se fosse uma relação implícita, silenciosa, mas forte. Numa 
tentativa de comunicação, o autor escreve notas e observações pontuais, conciliando 
a consciência da dualidade de dizer/mostrar típica da imagem fotográfica com a 
anulação dos códigos de comunicação tradicionais em favor do visual. A própria 
fotografia apresenta-se como um processo de escrita através de sinais e cores e o 
autor coloca elementos de caminhos possíveis dentro das imagens,  entregando-
os ao leitor-observador. Para Guidi, de facto, nenhum fragmento do mundo é sem 
sentido, mas cabe a cada pessoa identificar essas hierarquias e é precisamente 
nessa natureza fragmentária que reside a essência da compreensão do sentido 
do mundo que nos rodeia. Guidi oferece elementos para entender o espaço, visto 
como uma entidade em si própria e não simplesmente como um “recipiente de 
coisas”, mas não explica nada ao observador, deixando a liberdade de entender 
como esses espaços não são vazios, mas “vistos como vazios” e enfrentando o 
mundo de forma interrogativa e não afirmativa, ele mesmo se deixa interpelar. 

A lição de Guidi, a partir de sua ideia de “diário de viagem” e da meditação sobre 

15  Guidi Guido, Sequenze di paesaggi urbani. Un itinerario tra quartieri InaCasa, Linea di Confine,  
 1999
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os materiais residuais do habitar cotidiano, ensina que nenhuma experiência da 
paisagem contemporânea é mais intensa e significativa da que pode ser alcançada 
nos territórios móveis e frágeis em contínua mudança que existem entre as cidades 
consolidadas.16

4.3 - Itália: fazer paisagem

Nas suas reportagens em Itália, Guidi faz uma reflexão pessoal sobre a dinâ-
mica da paisagem, observando que as cidades estão cada vez mais vazias, en-
quanto o desenvolvimento e o crescimento verificam-se em zonas intermédias, 
interurbanas e ao longo das principais estradas e artérias. Os centros das cidades 
permanecem estáticos enquanto os subúrbios oferecem movimentos e intera-
ções, assim como as arquiteturas urbanas recentes constituem uma nova mo-
numentalidade, tornando-se novos pontos de referência físicos e visuais. Estas 
paisagens marginais sobre as quais se focaliza são um material metodicamente 
negado e escondido pela cultura territorial e visiva italiana: é anti monumen-
tal, provincial, incerto e se abre às margens da cidade industrial em decadência.17 
A partir destas observações, Guidi realiza entre as décadas de 1980 e 1990 uma viagem 
sobre as que Arturo Carlo Quintavalle definirá como duas linhas de investigação di-
ferentes: uma relativa aos espaços domésticos, outra relativa às vistas marginais “nas 
bordas da estrada”. Movendo-se geograficamente entre Emilia Romagna e Véneto 
em busca das paisagens reais da geografia e da cultura italiana e dedicando-se em 
particular à cultura espontânea do habitar, ele escolhe contar algumas áreas especí-
ficas que associa a diferentes tipologias territoriais. A paisagem linear da Via Romea, 
a paisagem rural em redor de Cesena, a zona Norte de Ravena, as colinas e os Apeni-
nos toscano-emilianos a Sul, a Via Emilia a Oeste, a área desde a Indústria Petroquí-
mica de Porto Marghera que seguindo pelos pés das montanhas, chega até ao Monte 
Grappa, consideradas como a nova città diffusa, representam ao longo de dez anos 
uma amostra de paisagens cujas alterações são responsabilidade direta ou indireta 
do homem. Estas paisagens marginais refletem a sua natureza na imagem produzida 
e apelam à necessidade de olhar com cuidado e sensibilidade para a paisagem em 
redor. A fotografia, além de ser um meio para perceber e viver o lento tempo de re-
flexão, oferece temas de estudo e materiais para aqueles que irão trabalhar nos anos 

16   Guidi Guido, In Between Cities
17   Guidi Guido, In Between Cities
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seguintes para ilustrar a via Romea, Cesena, o Brenta, Marghera ou o Monte Grappa 
e, em particular no que toca à parte véneta, as fotografias de Guidi serão um estímulo 
para projetos e investigações nascidas do diálogo com professores, arquitetos e ur-
banistas da escola veneziana. Os resultados destas campanhas serão publicados em 
Cinque Paesaggi (1983-1993).18 

Criando uma espécie de diário de viagem e evitando a reprodução em série de 
“postais mentais”, Guidi propõe caminhos de reflexão sobre a passagem do tempo e 
sobre a reapropriação dos lugares, aproximando-se da experiência dos bairros Ina-
Casa. Estas intervenções urbanas e residenciais “fazem paisagem”, ou seja, foram 
parte de um processo destinado a repovoar e reconstruir a Itália do pós-guerra, e 
representam um ponto de viragem que encerra a experiência da cidade compacta, 
densa e fortemente caracterizada pelo projeto e pelo desenho. As iniciativas ligadas 
aos planos da InaCasa não só definem uma nova imagem da cidade, mas também 
ajudam a afirmar o papel profissional dos arquitetos e urbanistas. Entre Maio e Se-
tembro de 1999, Guidi segue um itinerário que conecte diferentes bairros de InaCasa 
do Norte ao Sul da península italiana: a tarefa a ele confiada não é simples, de fac-
to, além de ser orientada por uma configuração quase projetual, ele quer chamar 
a atenção para os resultados materiais do plano InaCasa, concentrando-se no seu 
frequente estado de declínio, em possíveis estratégias de requalificação e na “tutela” 
do que representa uma paisagem moderna e património territorial do país. Com o 
objetivo de redescobrir as raízes e o espírito do lugar, Guidi fotografa detalhes que 
denunciam o caráter urbano dos lugares visitados, focalizando a lente no que parece 
insignificante ou marginal e no que está “ao redor”, reconstruindo o ponto de vis-
ta dos moradores. Os lugares retratados são imprecisos, experienciais, restos de um 
mundo rural e ao mesmo tempo resíduos do mundo industrial, contados em um úni-
co plano, focando tudo e enfatizando as paredes e os vazios espaciais, comparando 
superfícies e negando a perspetiva, o tema arquitetónico por excelência.19

As iniciativas de Guidi em Itália foram, de alguma forma, o resultado e a con-
sequência da sua participação no Viaggio in Italia de Luigi Ghirri. Os dois encon-
traram-se em Bolonha em 1977, quando Guidi e Mario Cresci participaram numa 
exposição organizada por Italo Zannier no Palazzo Galvani, visitada por Ghir-
ri com a presença de Fontana. Posteriormente, Guidi e Ghirri se encontraram 

18   Guidi Guido, Cinque Paesaggi, 1983-1993
19   Guidi Guido, Sequenze di paesaggi urbani. Un itinerario tra quartieri InaCasa
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em Modena, onde começaram a sua relação profissional e amizade e onde Ghir-
ri propôs a Guidi colaborar numa publicação da editora que tinha fundado, Pun-
to e Virgola. A experiência do Viaggio in Italia é, de facto, o resultado de um tra-
balho baseado no respeito e na amizade que reuniu fotógrafos de várias partes 
do país (e não só). Ghirri convida outros fotógrafos da região do Véneto (Umber-
to Sartorello e Gianantonio Battistella), tentando cobrir o território nacional.20  
Embora Ghirri e Guidi tenham compartilhado parte do caminho e ambos se inspirem 
na tradição americana, não se pode dizer que este último seja um simples “discípulo” 
do primeiro. De facto, Guidi, ao contrário de Ghirri, abandona qualquer propósito 
conceitual para impor uma estoica “insistência do olhar”. Do ponto de vista editorial, 
em contrapartida, enquanto que para Guidi a escrita e a palavra são muito escassas, 
Ghirri concebe livros que, mesmo que inesquecíveis, não são exclusivamente visuais.21  
De acordo com a ideia de “atlas” surgida do Viaggio in Italia, nascerão experiências 
sucessivas, nas quais Guidi será um dos principais promotores, entre as quais se des-
taca o nascimento de Linea di Confine per la Fotografia Contemporanea, fundada em 
Rubiera com William Guerrieri e Paolo Costantini em 1989-90.22

4.4 - Conhecer os (não)modelos: a cidade Europa

Após a queda do muro de Berlim em 1989, Guidi interessou-se por questões re-
lacionadas com a unificação europeia do ponto de vista urbano e paisagístico. Em 
1993 decidiu realizar uma viagem por uma das principais artérias do velho conti-
nente, a B1, começando na Alemanha e chegando até a Espanha: cinco etapas sem 
nunca retornar aos lugares já visitados. A B1 é uma estrada muito diferenciada que 
apresenta uma multiplicidade de variantes que tornam inútil a procura de traços 
comuns e de previsões e inovações pouco fiáveis a médio e longo prazo. De facto, os 
eixos representam uma “inércia” diferente das cidades consolidadas, que se adap-
tam menos rapidamente do que as áreas de baixa densidade. A estrada represen-
ta o lugar da inovação e a tradição específica de cada região muda o seu entorno 
e, ao mesmo tempo, os antigos traçados parecem ser a única coisa fixa numa pai-
sagem em mudança, que marcam novos ritmos de perceção determinados pelo ta-
manho e raio de influência dos novos elementos construídos. Guidi, durante a via-

20   Madesani Angela, Op.Cit.
21   Guidi Guido, Sequenze di paesaggi urbani. Un itinerario tra quartieri InaCasa
22   Madesani Angela, Op.Cit.
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gem, percebe que para compreender plenamente a tradição europeia é necessário 
analisar não as formas, mas sim os processos de urbanização numa perspetiva que 
permita relacionar fenómenos não homogéneos, resultantes de ações que procuram 
resolver problemas comuns. Uma estratégia para ordenar a complexidade de paí-
ses com diferentes culturas unificados por infraestruturas comuns é isolar os no-
vos problemas, comparando-os com os problemas específicos de outros contextos.  
Durante a viagem, Guidi concentra-se na não-concordância entre a continuidade da 
frente rua e a descontinuidade da paisagem, que parece ser um conjunto formado 
por muitos fragmentos que vivem individualmente, excluindo os outros. O que “faz 
paisagem” ao longo da B1 são as arquiteturas dos signos e não dos edifícios: estas 
formas de urbanidade “condicionada” mostram como as diferenças entre as várias 
regiões e países atravessados não estão nas arquiteturas, mas nos modelos, nos aces-
sos, nos espaços intersticiais, nas pausas, nos restos. Todos estes elementos são o foco 
do trabalho de interpretação gráfica de Guidi: a sua atitude em relação ao urbano 
baseia-se no pouco destaque dado aos edifícios que representam instituições e inte-
resses coletivos, uma vez que o peso dos centros está a diminuir gradualmente dentro 
de uma cidade grande e dispersa, demonstrando que a Europa já não é um mode-
lo de urbanização como era. Em matéria de tecnologias urbanas, de facto, não há 
propostas bem-sucedidas: na Europa há inovação, mas ela só é percebida através da 
mudança de perspetiva e dos modelos de referência. A “nova” cidade europeia, ou 
cidade pós-europeia, será de facto uma “cidade invertida”: haverá uma série de dife-
rentes cidades com caraterísticas comuns que contrastarão com a tradição da cidade 
europeia consolidada. 

Guidi, através da viagem, interessa-se pelas transformações que a realidade atra-
vessa quando fotografada: o ato de fotografar e produzir imagens de lugares distan-
tes ajuda-o a ver e conhecer os lugares próximos, implicando em cada etapa uma 
reflexão mais ampla e profunda da ideia de viagem. O livro que será publicado após 
esta experiência é In Between Cities: uma reinterpretação da história fotográfica do 
território urbanizado em que a Europa que Guidi mostra faz parte do campo visual 
cujas fronteiras estão entre o que já tem uma imagem e já foi representado e o que 
ainda é imaginável.23

23   Guidi Guido, In Between Cities
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Guido Guidi através de uma abordagem própria antecipa o interesse da cultura ita-

liana pelo que a partir dos anos noventa será considerado um “novo tipo de paisagem 

“, resultado de ações que se estendem por todo o território italiano através de micro 

processos de transformação. Influenciado pela nova fotografia americana, pelos pin-

tores do Renascimento veneziano e toscano e por alguns escritores incluindo Gadda 

e Verga, Guidi torna evidente a relação entre cultura fotográfica e cultura da cidade. 

Por isso, Guidi utiliza a capacidade descritiva de um instrumento moderno aplicado 

a um sujeito sem forma, o território contemporâneo, e as dificuldades de representa-

ção que surgem destacam a resistência de alguns lugares à mudança. Guidi explora a 

dimensão integral da paisagem e as suas transformações, consciente da utilidade da 

imagem como complemento da análise e do projeto territorial. Guidi concentra-se 

nos elementos de “ quebra”, transformando situações aparentemente insignificantes 

em imagens de uma beleza inesperada que podem oferecer pistas de leitura não só 

a nível documental, mas também a longo prazo. Os objetos representados por Guidi 

não são “objetos espalhados”, mas surgem da paisagem e são parte dela: esta abor-

dagem da realidade é uma forma de se relacionar com o ambiente “entrando nele” 

sem ironia e permite-lhe criar a sua própria gramática através de um léxico visual 

muito pessoal, percebendo o espaço como uma entidade em si e não como um “reci-

piente” de coisas. O grande contributo de Guidi para a fotografia italiana reside em 

ter aberto, depois da sua experiência do Viaggio in Italia, uma série de iniciativas (in-

cluindo o nascimento da Linea di Confine) que levaram a um conjunto de reflexões 

sobre as dinâmicas do território, especialmente sobre as paisagens marginais, me-

todicamente negadas e escondidas pela cultura visual italiana. Estas investigações 

contribuíram para projetos e trabalhos de investigação em diálogo com professores, 

urbanistas e arquitetos e, após a queda do muro, foram também um estímulo para 

que Guidi ultrapassasse as fronteiras nacionais, analisando a paisagem europeia do 

ponto de vista urbano e paisagístico. O que emergiu foi que a Europa já não é um 

modelo territorial, e para compreender a sua tradição é necessário analisar não as 

suas formas, mas sim os seus processos de urbanização. 

Guido Guidi é, hoje, um fotógrafo que dá ao observador a liberdade de intuir que 

não existem “espaços vazios” mas “espaços vistos como vazios” que, fotografados, 

podem ajudar-nos a compreender os lugares em que vivemos, muitas vezes conside-
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Penso que o século XX só chegou verdadeiramente a Portugal em 1974, 
com o 25 de Abril,  o país era atrasado, tardio em tudo. A adesão de  Por-
tugal á Comunidade Europeia em 1986  dá inicio a um conjunto signifi-
cativo de transformações na paisagem, tal com aconteceu em Espanha 
e na Grécia, que estiveram tal como Portugal grande parte do século XX 
sob regimes ditatoriais. Os subsídios comunitários construíram infrae-
struturas e alteraram rapidamente modos e funções da paisagem, o que 
tinha acontecido no Centro e Norte da Europa, e também em Itália, no 
pós guerra. 

Em Portugal as paisagens modernistas do regime fascista e o inte-
resse pela imagem da paisagem era essencialmente institucional como 
instrumento de propaganda e nunca como modelo crítico ou reflexivo. 
Sendo evidente que alguns artistas, escritores, académicos ou cientistas 
desenvolveram trabalhos sobre paisagem utilizando fotografias, predo-
minavam as questões formais humanistas – a paisagem são as pessoas. 
A paisagem era o cenário e não o assunto. Quando vi as fotografias de 
Gabriele Basilico, John Davies ou Lewis Baltz no final dos anos oitenta, 
principio dos noventa nos Encontros de Fotografia de Coimbra, senti que 
a  ética e a estética que afirmavam, instigava a um modo de fazer e de 
pensar distinto de tudo o que conhecera. Não bem como o que fazer ou 
como começar a fazer. 

Em 1997, quando fui para Londres, o Ian Jeffrey meu tutor no Gold-
smiths College disse-me que o trabalho que estava a desenvolver tinha 
uma afinidade com as fotografias de Gabriele Basilico e com a fotografia 
italiana, que eu conhecia um pouco das exposições de Coimbra. Quando 
terminei o mestrado e voltei a Portugal enviei uma caixa de fotografias 
à Tereza Siza, que era diretora do CPF (Centro Português de Fotografia) 
que me encomendou um projecto sobre as periferias do Porto, do qual 
resultou uma exposição em Julho de 1998. No dia da inauguração a Tere-

É possível fazer um quadro geral sobre a situação em Portugal, relativamente à 
fotografia e ao território, no pós-guerra? 

Foi nessa altura, através da Tereza Siza, que conheceu o Basilico e começou a 
entrar em contato com a fotografia italiana?
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sa disse-me “Falei com o Gabriele porque lhe mandei  um convite para 
a tua exposição e ele disse que tu podias ser filho dele”. Eu fiquei com-
pletamente surpreendido pensando “como é que é possível”? Em Janeiro 
de 1999, o Gabriele foi ao Porto para fotografar a Faculdade de Arqui-
tetura e a Teresa perguntou-me se o podia assistir. O Gabriele já tinha 
fotografado a Faculdade quando estava em construção e realizado outros 
trabalhos em Portugal, uma encomenda sobre a Alfândega do Porto para 
os Encontros de Coimbra e um projeto, em Matosinhos, em 1995 que fez 
parte da exposição “Uma cidade assim”. Recentemente estive em Milão 
no estúdio do Gabriele, uma visita tardia em resposta a um convite com 
vinte anos, a Giovanna Calvenzi ofereceu-me um livro fantástico com fo-
tografias do Gabriele e desenhos de Álvaro Siza Vieira sobre Matosinhos. 

O Gabriele tinha uma energia física e intelectual contagiante, era mui-
to generoso e delicado, para mim que estava a começar foi muitíssimo 
estimulante ter a oportunidade de ser assistente dele e de o ver fotogra-
far. Descrevia as fotografias antes de as fazer, era incrível, dizia-me “estás 
a ver a perspectiva... como o Siza resolveu esta janela, aquele corredor... 
etc”. E depois conseguia traduzir o que comentava sobre a arquitectura 
em fotografias, deconstruíndo a arquitetura. Era completamente obses-
sivo e persistente, fotografava horas seguidas sem parar...estava sempre a 
descrever possiveis fotografias, era muito estimulante estar com ele. 

Quando o conheci, no aeroporto do Porto, disse-me uma coisa que 
nunca mais esqueci : “Sabes, nós, os fotógrafos de paisagem, somos como 
uma piccola mafia temos de nos ajudar e de estar juntos”. No Porto estive 
com o Gabriele no atelier de Àlvaro Siza Vieira,  onde os dois conversa-
ram toda a tarde á volta dos livros do Gabriele. Sempre que estive com 
o Gabriele ele oferecia sempre livros seus onde desenhava dedicatórias 
lindíssimas. Recordo-me da conversa tratar a importância do contexto 
envolvente nas fotografias de arquitectura, o modo como a paisagem en-
volvente integra e relaciona o objeto arquitectónico - o que transparece 
sempre nas fotografias do Gabriele. Para mim o Gabriele foi um exemplo 
ético e um modelo no modo de fazer, manter a independência e a liber-

dade enquanto autor, mesmo quando se desenvolve trabalho sob a forma 
de encomenda institucional.

A história da fotografia foi imaginada e construída a partir dos países 
que inventaram e desenvolveram a tecnologia, a França, a Inglaterra, os 
Estados Unidos e a Alemanha, esta última em particular a partir das pri-
meiras décadas do século XX. A partir da década de 1930s quando se dá 
inicio á escrita da história da Fotografia o cânon de autores consagrados 
é concebido a partir de fotógrafos  americanos, franceses e ingleses,  in-
cluindo apenas fotógrafos que sendo estrangeiros viveram e trabalharam 
nestes países. Por exemplo em Berlim e em Paris na década de 1920 havia 
muitos fotógrafos húngaros, refugiados políticos do golpe de 1920, o Ker-
tész, o Robert Capa, Brassai, o Moholy Nagy. Eram fotógrafos que vindos 
de outros sítios afirmaram-se e trabalharam em Paris ou na Alemanha a 
partir de onde a moderna história de fotografia foi escrita. Esta ideia de 
perdurou até ao final do século XX, a fotografia italiana era marginal na 
relação com o centro da Europa embora reconhecida através de fotógraf-
os como Ugo Mulas e mais tarde Gabriele Basilico, que esteve no  projec-
to DATAR em França nos anos 1980s e Ghirri, por exemplo era conhecido 
no circuito dos encontros internacionais de fotografia, por exemplo em 
Arles, França. Até que ponto é que a fotografia italiana de autor era re-
conhecida no circuito da arte contemporânea em Itália nos anos 1980s ?

Não tinha a visibilidade que tem hoje, mas autores e trabalhos foram 
expostos e editados em livro. Foi preciso dar tempo para se compreender 
a extensão do trabalho de alguns autores como Ghirri e Guido.  A morte 
prematura de Luigi Ghirri talvez tenha contribuído para este  atraso. 

No entanto Basilico depois do projecto DATAR, trabalhou sob a for-
ma de encomenda em Itália, França, Espanha, Portugal, em Beirute, na 
Suiça, etc. Nos últimos anos na China, no Brasil, na Turquia. Num cir-

Tendo em conta, no caso de Basilico, as experiências internacionais, como se 
pode justificar a falta de internacionalização da fotografia italiana? 

De facto tudo o que aconteceu no ambiente italiano desde os anos Setenta, só nos 
últimos anos está a ser valorizado.

Houve alguma coisa em particular que deixou uma marca, durante estes encontros com Ga-
briele Basilico?
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cuito entre a arquitectura, o urbanismo. Mantendo o seu interesse pela 
paisagem tocada pelo homem utilizava fotografias de projectos de enco-
menda diferentes que depois reunia em livro, o Port di Mare, e o City-
scapes são exemplos desse modo de fazer. E teve uma grande expressão 
internacional.

De certa forma os circuitos dos arquivos, dos museus formam o modo 
de mostrar e de editar de Ghirri, Basilico e Guidi. A fotografia italiana de-
sde finais dos anos de 1980s teve alguma visibilidade nos circuitos inter-
nacionais de fotografia, falo por exemplo de Arles, em França, que con-
struiu este modelo.   Estes circuitos de exposição e de edição de fotografia 
de autor, eram, e ainda são, distintos dos circuitos da arte contemporân-
ea, do grande museu internacional. De facto a visibilidade das fotografias 
destes autores só recentemente chegou aos museus do centro da Europa 
e dos Estados Unidos.

É Ghirri que junta aqueles fotógrafos que os convence da sua ideia. 
Mas Ghirri teve uma relação profunda com os artistas conceptuais de 
Modena e tinha uma percepção transversal do que a fotografia poderia 
ser. A Giovanna Calvenzi confirmou-me que “a cabeça de tudo era ele”.  
Ghirri conseguia pensar, fazer e escrever o lugar das fotografias, juntan-
do diferentes fotógrafos e do Viaggio In Italia só alguns fotógrafos tive-
ram expressão internacional  fora de Itália, o Mimmo Jódice, o Giovanni 
Chiaramonte, o Gabriele Basilico, o Guido Guido, o Olivo Barbieri, por 
exemplo. A morte de Luigi Ghirri em 1992 contribuiu para essa inter-
rupção, estou certo.

Passaram trinta anos. No entanto em 2004 foi publicado um livro edi-
tado por Roberta Valtorta, sobre a experiência do Viaggio in Italia. A hi-
stória e a historiografia da fotografia italiana considera a exposição como 
um momento fundamental, o catálogo original é raro e um objecto de 

colecção. O sucesso da exposição é evidente. Que exposições de fotogra-
fia nos anos 1980, em Itália  ou noutro país da Europa tiveram sucesso ? 
A exposição dos New Topographics (Rochester, 1975) foi um desastre ao 
tempo e hoje é das exposições mais estudadas ao ponto de ser reeditado 
um livro e ser montada uma nova exposição em 2002. O Viaggio in Italia 
segue-lhe no encalço com dez anos de atraso.

O Guido trabalhou pela primeira vez na Guimarães Capital Europeia 
da Cultura, em 20112, a convite do Pedro Bandeira e meu enquanto cura-
dores da exposição Missão Fotográfica Paisagem Transgénica. O Joaquim 
Moreno e a Paula Pinto, que conheciam o Guido de Veneza, foram muito 
importantes para convencer o Guido a aceitar o nosso convite.

Talvez o contexto cultural de Italia nos anos de 1970s e 1980s seja irre-
petível. O Ghirri é auto didacta e escreve de um modo tão lúcido e perti-
nente sobre as capacidades da fotografia,  cita Fernando Pessoa, conhecia 
e reconhecia a cultura erudita e a cultura popular, e os artistas do seu 
tempo, o grupo de artista conceptuais de Modena. O meu enorme fascín-
io com estes fotógrafos italianos é relativo ao interesse que mantêm no 
presente sob forma de quotidiano, e como o relacionam com  o passa-
do. Estão interessados na vida para além das imagens, estão interessados 
num regime de relações que existem entre as coisas e os objetos, o espaço 
e a arquitectura. Creio que estes três autores são mais estimulantes do 
que muitos outros fotógrafos de países do centro da Europa, são mais 
livres e críticos na forma de ver e de entender. Hoje em dia o modelo 
económico capitalista formata e reduz tudo a modelos. 

E o Guido, como o Gabriele, também trabalhou em Portugal. Conheceram-se cá?

Pois e o facto de Guido estar a mostrar tudo agora...é a consequência do que 
durante décadas de facto não contou…Acha que esta abordagem à fotografia, 
mais transversal e ligada a outras disciplinas, carateriza de forma peculiar a 
fotografia italiana mais do que outras?

Porque não existiu a hipótese de dar alguma continuidade à experiência de Ghirri do Viaggio 
in Italia? A nível de fotógrafos e pessoas envolvidas, por exemplo?

...foi uma experiência muito estranha porque começou e acabou e só passadas umas décadas 
é que se retomou aquilo tudo.
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Ghirri tem um arquivo enorme produziu trabalho incessantemen-
te durante vinte e cinco anos, o Guido tem quarenta anos de trabalho. 
A exposição de Ghirri no Museu Reina Sofia em Madrid era fantástica, 
uma retrospetiva organizada sobre um ponto de vista historiográfico mas 
que dava voz ao seu modo de ver e de pensar. Todas as séries tinham um 
parágrafo escrito pelo próprio Ghirri e todas as salas tinham mesas com 
os protótipos dos livros, era possível entrar dentro do seu regime de pen-
samento. Uma parte deste espólio pertence à Universidade de Parma que 
comprou algumas séries a Ghirri. Esta relação com os arquivos é muito 
importante para a conservação e a classificação das fotografias. É este o 
esforço que o Guido está a fazer com uma estrutura completamente ar-
tesanal, com a sua mulher Marta, e alguns antigos alunos, identificar e 
proteger o espólio e tornar os trabalhos visíveis por exemplo sob a forma 
digital. 

Basilico sempre teve essa estrutura montada e ainda hoje trabalham 
no estudo dele duas pessoas, um dos seus assistentes trabalha com ele 
há trinta anos e manteve-se depois da sua morte em 2013. A Giovanna 
Calvenzi, a sua mulher, é decisiva para que esta micro-estrutura se man-
tenha e tem organizado exposições e edições livros, porque as fotografias 
estão identificadas e bem acondicionadas. 

Em Itália houve um enorme interesse e investimento publico na foto-
grafia de paisagem, o que permitiu muitos trabalhos de diferentes fotóg-
rafos, o exemplo mais significativo é o Archivio dello Spazio,  ou noutro 
caso a Linea di Confine per la Fotografia Contemporanea, criada por 
Guido Guidi, William Guerreri e Paolo Costantini.  

 

Eu penso que a especificidade da fotografia italiana de paisagem tem 
raízes na tradição pictórica histórica, a importância da arquitectura e do 

urbanismo, das cidades históricas, da perspectiva da pintura renascen-
tista. E claro a paisagem do pós guerra do cinema italiano e que depois 
influencia o cinema doas anos 1960, Pasolini e Antonioni. Parece-me im-
portante o interesse e a influência em torno da fotografia americana nos 
autores italianos, o Walker Evans, a escola de Chicago,  William Eggle-
ston ou Stephen Shore. 

Essa relação com o trabalho de Paul Strand é muito importante para 
esta geração de fotógrafos italianos, mas também Atget e Walker Evans. 
Existe uma dimensão literária e cinematográfica na cultura do pós 1968 
em Italia  que tem uma raiz americana. 

Sim os três mantêm um interesse em interrogar a fotografia como meio 
de representação das coisas, dos objetos, da paisagem e da arquitetura. 
Esta hipótese de reflexão crítica sobre o meio e a forma de  representar 
é muito sofisticada em Ghirri, no modo como fotografa e como escreve 
sobre fotografia, é um regime de dois discursos. Com  Guido é a descon-
strução, o fragmento, e o que está na sombra  parece mais importante do 
que está iluminado, viramos a página e nunca sabes o que vais ver. Mas 
o Guido tem muitas fases distintas, no livro Per Strada quase todas as 
fotografias são horizontais, e se reparares a fase da paisagem de Ghirri 
é também quase toda horizontal, o Basilico é quase sempre horizontal, 
utilizando formatos diferentes. Nos trabalhos mais recentes do Guido, as 
fotografias são quase todas verticais. Penso que este regime de coisas ver-
ticais separa os assuntos fotografados do todo, e a questão parece muito 
interessante. Muitas das fotografias da fase inicial de Ghirri são verticais, 
mas quase todas as fotografias de paisagem são horizontais.  

Isto não é devido também um bocado à experiência de Strand?

Existe, de alguma forma, uma “intenção comum” até nas escolhas compositivas 
e técnicas das imagens?

A nível prático e organizacional, como é que se pode trabalhar com arquivos tão grandes e 
nem sempre geridos pelas mesma entidades?

Mas, por exemplo, este facto da fotografia italiana continuar de certa forma a estar afastada 
das várias escolas que foram surgindo não pode ser vista como uma mais-valia? O facto de 
ter continuado independentemente do que acontecia em Londres, na Alemanha, em Paris ou 
nos Estados Unidos…?
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em duas edições diferentes com um intervalo de cinco anos (2003 e 2007), o que sur-
giu dessa experiência, para além do evidente desaparecimento da ideia da beleza da 
paisagem italiana tal como foi pensada e representada nos últimos séculos, foi a pre-
valência de um sentido de desordem, o aumento gradual da degradação do território 
italiano e a capacidade de perceber e registar a negatividade da mesma.2 

Linea di Confine per la Fotografia Contemporanea, fundada entre outros por William 
Guerrieri e Paolo Costantini em Rubiera, e que vê Guido Guidi entre os principais 
participantes, continua hoje a representar uma experiência muito positiva na sua 
área. Linea di Confine é um laboratório permanente de pesquisa fotográfica sobre o 
território, cuja finalidade é observar o espaço contemporâneo entendido como “pai-
sagem de mudança”. Para isso, Linea di Confine utiliza um método bem definido, ba-
seado na escolha dos autores chamados a trabalhar por um determinado período de 
tempo em áreas específicas. Linea di Confine destacou como o olhar sobre a paisagem 
contemporânea do início dos anos 2000 é semelhante a um zapping entre lugares 
e não-lugares, que fluem rapidamente no ambiente urbano como se fosse um ecrã 
de um computador.3 O trabalho de Linea di Confine relaciona-se com as produções 
artísticas que colocam no centro da pesquisa a reflexão sobre o espaço público e a 
interação com temas sociais e políticos para ativar processos identitários e promover 
a valorização do território.4

Para além destas experiências e de poucas outras, geralmente de curta duração, 
temos assistido a uma progressiva “arqueologização” da fotografia por parte de ór-
gãos e instituições. Desde a década de Noventa, efetivamente, o interesse pela cultura 
fotográfica italiana não foi fortalecido e promovido em grande escala, e os museus de 
arte contemporânea começaram um processo de historicização do trabalho dos fotó-
grafos do segundo pós-guerra, que assim se tornou “antigo” sem que sua maturidade 
fosse reconhecida. 

Podemos dizer que os fotógrafos acima mencionados, e em geral a chamada “es-
cola italiana de paisagem”, foram os últimos a “procurar” os lugares das origens e a 
querer contar os mesmos através da fotografia para escapar à alienação criada pelas 

2  AA.VV., Atlante Italiano 003, Milano, 2003
3  AA.VV., Luoghi come paesaggi, pág.18
4  Valtorta Roberta (a cura di), Luogo e identità nella fotografia italiana contemporanea, Piccola  
 Biblioteca Einaudi, Torino, 2013, pág.222-236

Conclusões e considerações finais

A partir dos casos considerados e da sua influência no horizonte fotográfico e ter-
ritorial italiano, pretendemos concluir este estudo através de um conjunto de análi-
ses criticas e ideias a partir da reflexão sobre as experiências dos fotógrafos e obras 
estudadas bem como sobre o estado atual do universo da fotografia de arquitetura, 
cidade e território italianos e sobre possíveis desenvolvimentos futuros relativos aos 
assuntos tratados.

A partir dos anos Oitenta, e mais especificamente depois do Viaggio in Italia, surgi-
ram várias iniciativas para narrar visualmente a paisagem, considerando a fotografia 
como uma ferramenta para compreender o mundo e registar as suas mudanças. A 
partir da hipótese de que o território contemporâneo deve ser questionado e inter-
rogado, procurou-se investigar através da obra de alguns fotógrafos o espaço do pre-
sente com o objetivo de produzir “mapas mentais” e recriar no observador o espírito 
de pertença a uma nova geografia. Neste tempo assistiu-se à criação de associações 
culturais ligadas à fotografia contemporânea, especialmente no Norte do país, mas 
essas iniciativas foram cada vez mais irregulares. Destacam-se, entre estas iniciativas, 
a criação do Archivio dello Spazio da Província de Milão (1987-97), a criação do Atlante 
Italiano pelo MiBac - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali em 2003 e 2007 e a fun-
dação de Linea di Confine per la Fotografia Contemporanea em 1989 e ainda hoje ativa. 

O Archivio dello Spazio consiste num levantamento sistemático dos bens da provín-
cia de Milão, acompanhado de campanhas fotográficas que elevam o nível da quali-
dade do documento fotográfico e colocam em primeiro plano a autoria do fotógrafo 
enquanto intelectual que sabe lidar com a complexidade da paisagem contempo-
rânea. No decénio entre os anos Oitenta e Noventa, o Archivio dello Spazio assistiu a 
uma mudança tanto na paisagem como no panorama da fotografia e destacou todas 
as questões relacionadas com o desaparecimento da identidade dos lugares ligada à 
aceleração do processo de transformação pós-industrial.1

Atlante Italiano é promovido a nível estatal para dar impulso e suporte à fotografia 
como técnica de expressão criativa, com o intuito de delinear uma imagem física do 
país, pondo em causa a capacidade interpretativa e a visão dos fotógrafos. Publicado 

1    AA.VV., Luoghi come paesaggi, Linea di Confine, 2000, pág.38
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rápidas mudanças do complexo sistema urbano. O que Ghirri e Basilico consegui-
ram fazer e o que Guidi ainda está a fazer, juntamente com outros, é ter criado uma 
profunda ligação entre identidade e lugar, fazendo da fotografia de paisagem um fe-
nómeno relevante que tocou a cultura italiana durante algumas décadas e conseguiu 
ganhar raízes mesmo nas instituições confusas do nosso país. 

No entanto nas últimas décadas, a partir dos anos 2000, assistiu-se a uma inversão 
gradual. As transformações que o território sofreu nos últimos anos têm sido mais 
silenciosas e complexas, e têm ocorrido frequentemente em espaços intersticiais di-
fíceis de reconhecer. O território é marcado por processos de especulação, gentrifica-
ção e pelos movimentos de grupos inteiros de habitantes que mudaram rapidamente 
a composição social das áreas em que vivemos.5 Estas mudanças revelaram fraturas 
entre engenharia e arquitetura e entre infraestruturas e paisagens anteriormente 
desconhecidas, que contribuíram para uma perda de significado, de pontos de vista 
e de olhares sobre o território. O risco constante que corremos é que a desorientação 
prevaleça sobre a identidade e que o território se torne cada vez mais opaco e ilegível. 
Dar legibilidade a um território significa, entre outras coisas, reinterpretá-lo e pro-
por novos códigos estéticos, para tentar desmantelar a ideia de que a cidade difusa 
parece negar-se a qualquer tipo de leitura e ordem visual. Neste sentido, alguns dos 
princípios que caraterizaram o trabalho dos fotógrafos descritos já não são aplicáveis 
hoje em dia, incluindo a ideia da fotografia como uma experiência fenomenológica 
dos lugares, a relação com os sinais da história e a própria geografia visual do Viag-
gio in Italia está desaparecendo lentamente. Apesar de ter havido algumas tentativas 
de continuidade representadas por pesquisas que investigam a memória dos lugares 
com o objetivo de reformular a descoberta da paisagem, como no caso da obra de 
William Guerrieri e de Andrea Botto, a progressiva “desterritorialização” da obra fo-
tográfica remete à crescente necessidade de reformular novas mensagens que vêm 
da paisagem e reconsiderar os resultados de investigações e abordagens anteriores, 
arquivadas com demasiada rapidez. 

5   Valtorta Roberta (a cura di), Op.Cit., pág.270-276
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não encontraram, até agora, o interesse de instituições e de clientes. Nos últimos 
anos, de facto, as encomendas públicas relativas ao território têm diminuído muito 
e as instituições parecem não estar interessadas na criação de um horizonte cultu-
ral baseado na fotografia. A própria encomenda pública, que poderia encontrar em 
temas ligados à paisagem contemporânea uma oportunidade de construir uma ima-
gem do território que muda, investindo também em campanhas de longo prazo para 
acompanhar as mudanças no território, parece ter perdido de vista o interesse cole-
tivo deste tipo de investimento. Estas tendências levaram a que os fotógrafos, dadas 
as dificuldades de acesso aos prémios, às instituições e aos financiamentos, estejam 
muitas vezes a trabalhar de maneira autónoma, impulsionados pela consciência de 
que através do uso dos media é possível recriar uma dimensão coletiva, estimulando 
o diálogo direto com o público, tentando ultrapassar uma espécie de “isolamento 
cultural” da responsabilidade das instituições. Esta situação de impasse levou muitos 
fotógrafos a realizarem projetos internacionais ou numa escala supranacional, indo 
além do desejo de criar uma identidade visual “italiana” reconhecível no estrangeiro, 
ou a trabalhar em outras áreas, deixando a fotografia uma importância marginal. 

Com base nas experiências descritas, nos casos mencionados e nestas breves ob-
servações sobre a situação atual, penso que a variedade de experiências da fotografia 
italiana representa, nos últimos 50 anos, uma herança articulada e complexa, que 
hoje parece refletir-se num cenário estático e quase numa crise irreversível. Pessoal-
mente, penso que para hoje repensar a dimensão urbana e o papel que a fotografia 
ainda pode desempenhar, é necessário observar, com um certo otimismo, como nas 
últimas décadas o caminho da fotografia italiana nunca foi linear e como na verda-
de, como o papel da fotografia tomou inclinações diferentes graças à intervenção 
de personalidades individuais. Provavelmente neste período histórico é necessário 
olhar para trás, abandonar algumas das certezas adquiridas sobre espaços públicos, 
comunidades, lugares e atuar num sentido fortemente pragmático, colocando o pú-
blico, o interlocutor e a partilha ao centro do processo narrativo e criativo; entender a 
comunidade como uma dimensão essencial para atuar no território e como um terre-
no fértil para implementar novas práticas cada vez mais relacionais e participativas.

Podemos dizer que nos últimos anos não podemos mais ficar pela pura “contem-
plação”, por mais crítica que seja, mas é necessário reconhecer a ruptura de certos 
paradigmas da paisagem europeia e italiana, assim como é necessário identificar os 
traços existentes no território segundo uma ordem diferente, procurando novos ele-
mentos estruturantes, novas regras silenciosas e novos códigos expressivos que nos 
permitam ser participantes ativos no desenho do espaço. A necessidade de uma nova 
relação de interação entre formas e modos de investigar e interpretar o espaço assen-
ta agora em dois princípios: o primeiro é o de notar que a relação com a paisagem é 
inquieta e difícil, o segundo nasce da observação e consciência de que os limites do 
projecto moderno, quer seja fotográfico ou de análise, quer seja a nível urbano, são 
evidentes.  Hoje, a paisagem encontra-se numa encruzilhada entre diferentes saberes 
(geografia, antropologia, filosofia, urbanismo, fotografia...) e isso torna extremamente 
complexa a determinação das dinâmicas que atuam no território. A fotografia pode, 
sem dúvida, desempenhar um papel importante na sensibilização cultural para a 
paisagem, a ponto de, quando entendida como experiência artística e estética, poder 
ajudar no conhecimento e no contato com as diferentes caraterísticas da paisagem. O 
cidadão comum poderia, através da fotografia, captar aspetos e valores da paisagem 
que lhe permitiriam conhecer os lugares diretamente sujeitos às rápidas mudanças 
de hoje. Em Itália, porém, este debate demora a ser plenamente compreendido. Ape-
sar de algumas tímidas tentativas de fazer com que a fotografia de paisagem assuma 
novas formas, ligadas por exemplo à arte contemporânea e ao cinema (como acon-
teceu quando Sacro Gra, uma narração fílmica sobre o Grande Raccordo Anulare, foi 
apresentado no Festival de Veneza ou com o mais recente documentário de Mario 
Cucinella L’Altro Spazio, apresentado na Bienal de Arquitectura em 2018), em Itália o 
debate sobre estas contaminações entre estilos e géneros demora para ser expresso 
claramente em relação com o contexto internacional. Novas formas narrativas são 
frequentemente expressas por fotógrafos mais jovens que, por exemplo, através do 
uso de retratos e trabalhando na relação entre sujeito e espaço em que vivem, muitas 
vezes preferem trabalhar em espaços “relacionais” em vez de na dimensão anónima 
do espaço urbano. Este novo “sentimentalismo” afasta-se do documentarismo que 
caraterizou a fotografia italiana durante décadas, mas continua a ser animado por 
um compromisso civil e político capaz de desenvolver novos sistemas narrativos e 
novas linguagens que reúnem diferentes áreas. 

Estas intuições mais recentes, que de uma leitura bastante superficial parecem 
distanciar das intenções que moveram os fotógrafos da Scuola Italiana di Paesaggio, 
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Linhas. Linhas do metro. Linhas na 

paisagem. Traços no território. De-

senham o panorama do viajante, acom-

panham realidades e dia-a-dia, mudam 

“o resto”, chocam com o que já lá 

estava, continuam em frente. Parale-

las, nem se tocam, desenham a caótica 

folha da paisagem urbana da Grande 

Porto.

li·nha 

(latim linea, -ae)

1. Traço geométrico que representa uma 

direcção.

2. [Termo ferroviário]  Via-férrea.

3. Traço, risca.
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Luigi Ghirri
Alto Adige

1980

Luigi Ghirri
Sassuolo

1975

Luigi Ghirri
Angiari, Argine dell’Adige

1989-1990

Luigi Ghirri
Ravenna Bosco Baronio - Villa Laura

1987

Luigi Ghirri
Rimini

In Scala
1977

Luigi Ghirri
Atlante

1973

Luigi Ghirri
Hergiswil

Kodakhrome
1972

Luigi Ghirri
Nogara

Paesaggio Italiano
1989

Luigi Ghirri
Alto Adige

1980

Luigi Ghirri
Modena

Colazione sull’Erba
1972 

Luigi Ghirri
Formigine

Paesaggio Italiano
1985

Luigi Ghirri
Marina di Ravenna

Luigi Ghirri
Tellaro
1982-85

Luigi Ghirri
Modena
Still Life

1978

Luigi Ghirri
Modena
Catalogo

1971



GABRIELE BASILICO
-

mapa das imagens

Gabriele Basilico
Valencia

2000
Scattered City

Gabriele Basilico
Milano - Quartiere Isola

1978

Bernd e Hilla Becher
Water Towers

Gabriele Basilico
Matosinhos

1996
Non c’è Spazio nè Architettura senza Luce

Gabriele Basilico
Leggere le Fotografie. In dodici lezioni.

Gabriele Basilico, Stefano Boeri
Sezioni di Paesaggio Italiano

Gabriele Basilico
Milano - Ritratti di Fabbriche

1978-80

Gabriele Basilico
Genova

1997

Gabriele Basilico
Matosinhos

1996
Non c’è Spazio nè Architettura senza Luce

Gabriele Basilico
Milano Senza Confini

1998

Gabriele Basilico
Milano - Ritratti di Fabbriche

1978-80

Mario Sironi
Gasometro

1942

Gabriele Basilico
Leggere le Fotografie. In dodici lezioni.

Gabriele Basilico, Stefano Boeri
Sezioni di Paesaggio Italiano

Gabriele Basilico, Stefano Boeri
Sezioni di Paesaggio Italiano

Gabriele Basilico
Stretto di Messina, Calabria

2002

Gabriele Basilico
Autorretrato

2011

Gabriele Basilico
Littoral de la Manche et de la mer du Nord

DATAR

Gabriele Basilico, Milano - Ritratti di Fabbriche, 1978-80Gabriele Basilico
Milano

1979
Fondo Viaggio in Italia

Gabriele Basilico
Leggere le Fotografie. In dodici lezioni.

Gabriele Basilico
Genova

1985
Porti di Mare

Gabriele Basilico
Mestre

2001



GUIDO GUIDI
-

mapa das imagens

PAULO CATRICA
uma conversa

-
Conclusões e considerações finais

-
mapa das imagens

Paulo Catrica
Cascais

2009

Guido Guidi
Elblag, Polonia

1994

Guido Guidi
Mercato Saraceno, Forlì

1972
Viaggio in Italia

Guido Guidi
InaCasa

Guido Guidi
Porto Marghera

1989

Guido Guidi
Fosso Ghiaia, Ravenna

1972

Guido Guidi
via Romea

William Guerrieri
Abitare Sociale

2016

Guido Guidi at work
Antonello Zoffoli

2016

Guido Guidi
Villa Fossa, Cesena

1972
Viaggio in Italia

Guido Guidi
Monte Grappa

1988

Guido Guidi
Cesena

1984

Guido Guidi
Cinque Paesaggi 1983-93

Andrea Botto
Arzachena

2007

Guido Guidi
Treviso

1980
Viaggio in Italia

Guido Guidi
InaCasa

Guido Guidi
Ronta
1986

Paul Strand
Latteria Cristo, Luzzara

1953
Un Paese
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