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Este projecto de investigação versa o estudo do livro de fotografia contemporâneo. As-

sente numa perspetiva teórica e prática esta dissertação procura analisar o processo de 

criação colaborativo estabelecido entre fotógrafo e designer, estudando as consequên-

cias desta forma de trabalhar no próprio processo criativo à luz do contexto contempo-

râneo do design editorial e da actual produção cultural. 

É constituído por um discurso textual – o enquadramento teórico – que visa 

reflectir sobre a condição do livro de fotografia contemporâneo partindo da análise à 

literatura existente sobre o tema, e de outras fontes de informação actuais considera-

das relevantes, vídeos, posts de blogs, notícias, etc., pretende-se desta forma construir 

uma opinião informada e abrangente sobre um medium revigorado nos últimos anos. 

Segue-se uma análise ao objecto livro de fotografia – desde os seus componentes aos 

elementos de design equacionados na sua concepção – acompanhada por uma apre-

sentação visual de imagens exemplificativas deste levantamento na contemporaneida-

de. Esta análise pretende ser uma ponte entre as opiniões analisadas anteriormente e 

a sua formalização em artefactos editoriais. Ainda que prospectivamente, procurar-se-

-á discutir qual poderá ser o contributo do design editorial para a leitura da imagem 

fotográfica no suporte livro. 

Esta investigação culmina com o relato da sua componente prática que propôs a 

criação de um livro de fotografia – Synapse (apresentado em forma de maqueta final) 

– publicado de forma independente, com autoria fotógráfica a cargo de Luís Barbosa 

e em estreita colaboração com a designer e autora deste estudo. Neste texto reflexivo, 

que pode ser lido como uma espécie de diário de bordo processual, são revelados, 

num primeiro momento, os desafios propostos, as decisões tomadas, as concessões 

feitas e as soluções encontradas; E, num segundo momento, as perspectivas futuras 

do trabalho a desenvolver e as estratégias a adoptar para alcançar o grande objectivo 

final que será a produção e distribuição da publicação. 

PALAVRAS-CHAVE
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This research project aims to investigate the contemporary photography book. 

Based on a theoretical and practical approach, it aims to analyze the collaborative crea-

tion process between the photographer and the designer. Studying the consequences 

of this way of working in the creative process, on the light of the contemporary context 

of the editorial design and the current cultural production. 

It’s constituted by a textual discourse – the theoretical framework – that aims 

to reflect about the condition of the contemporary photography book, starting from 

the analysis of the existing literature on the theme and other current information 

resources considered relevant, like videos, blog posts, news, etc., in order to build an 

informed and comprehensive opinion about a medium that has been refreshed in the 

last couple of years. It then follows an analysis to the photography book object – from 

its components to the design elements featured in its conception – accompanied by 

a visual presentation of images that are examples of this survey in the contempo-

rary world. This analysis aims to be a connection between the opinions previously 

analyzed and their formalization into editorial objects. Even though prospectively we 

aim to discuss what can be the contribute of the editorial design to the reading of the 

photographic image in the book support.

This research culminates with the report of its practical component that purpo-

ses the creation of a photography book – Synapse (presented as final model) – publi-

shed independently with the photographic authorship of Luís Barbosa, and in close 

collaboration with the designer and author of this research. In this reflective text, that 

can be read as a sort of processual notebook, the proposed challenges, the decisions 

made, the concessions done and the solutions found are revealed, in a first moment;  

in a second moment, the future perspectives of the work yet to be developed and the 

strategies to be adopted in order to reach the final goal being presented, which will be 

the production and distribution of the book.
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contemporary photography book · editorial design · colaborative process · independent publication
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NOTA AO LEITOR

O texto constante neste documento não foi escrito ao abrigo do novo acordo ortográfico, por opção da 

sua autora, ao abrigo do período de transição estabelecido (13 de Maio de 2009 até ao fim de 2015) e 

definido pelo artigo 2.! da Resolução da Assembleia da República n.! 35/2008, publicada no Diário da 

República, 1.a série, n.! 145, de 29 de julho de 2008, pp. 4802-4803. 

Todas as citações presentes nesta dissertação foram traduzidas livremente da sua língua origi-

nal para o português, pela autora, razão pela qual figura sempre em nota o excerto de texto na versão 

originalmente consultada. Palavras e expressões que não permitiram uma tradução adequada foram 

destacadas a itálico como evidência de estrangeirismo face à língua portuguesa. 

Os créditos das imagens constantes neste documento são indicados nas respectivas legendas, 

excepto em casos em que estas são da responsabilidade da autora da dissertação.



INTRODUÇÃO





Este projeto de investigação estuda o livro de fotografia contemporâneo. No âmbito 

da conclusão do Mestrado em Design Gráfico e Projectos Editoriais leccionado na 

FBAUP. Desenvolveu-se esta dissertação que, assente numa perspetiva teórico–práti-

ca, procura analisar o processo de trabalho colaborativo estabelecido entre fotógrafo e 

designer, estudando as consequências da forma de publicar independente no próprio 

processo criativo do design gráfico e editorial à luz do contexto contemporâneo. A 

investigação teórica e o projecto prático – Synapse – são enquadrados pelas práticas 

contemporâneas da autoedição ou edição independente.

O livro, a criação e a distribuição da imagem fotográfica – bem como a relação 

que estabelecemos com estes dispositivos de informação – encontram-se num mo-

mento de profunda transformação, motivada sobretudo pelas implicações dos avan-

ços tecnológicos emergentes – da forma como criamos à forma como consumimos 

– impondo-nos, assim, a urgência de um reflexão – “Como se traduz essa mudança no 

livro de fotografia na sociedade contemporânea e, em última instância, no contributo 

dado pelo design editorial?”
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Objecto de Estudo

A presente dissertação é motivada pelo contributo do medium1 livro de fotografia na 

contemporaneidade2 pelas suas características, transformações (consequência da ne-

cessidade que a sociedade tem de evoluir e de se adaptar), e pelo valor do design edito-

rial na transmissão deste tipo de conteúdos através do formato livro. 

Aqui iremos cruzar as noções de – livro de fotografia, processo colaborativo e de-

sign editorial. Interessa-nos, pois, o estudo das suas possíveis definições aceitando, 

contudo, a sua natureza indefinida, fruto das vozes plurais que constituem o discurso 

crítico actual mas, acima de tudo, que resulta das contradições da complexa pós-mo-

dernidade, onde é comum ouvirem-se palavras radicalmente distintas sobre o mesmo 

assunto. Este discurso crítico, pela sua extensão e especificidade, será analisado mais 

profundamente no decurso desta dissertação. Optou-se, para já, por indicar as partes 

e respectivas páginas onde o leitor poderá, ao longo deste documento, ler as definições 

dos autores consultados e confrontar as suas opiniões sem avançar à priori, e tão pre-

cocemente muitas das suas indefinições: 

· I. O livro de fotografia – livro de fotografia (cf. pág. 22);

· II. O livro de fotografia na contemporaneidade – processo colaborativo (cf. pág. 

119) e design editorial (cf. pág. 77).

Contextualização



Introdução

Perguntas de partida e objectivos da investigação

A finalidade desta investigação levanta várias questões relativas ao livro de fotografia 

contemporâneo, sobretudo no que à sua objectualidade diz respeito. Assim, defini-

mos as seguintes perguntas de partida e objectivos gerais:

Qual o contributo do formato livro na comunicação e distribuição da imagem fotográfica?

Qual o seu espaço num mundo cada vez mais virtual? 

Em primeiro lugar, procurou-se estudar este medium, desde a (in)definição da 

sua natureza ao seu contexto actual – a contemporaneidade – que vive profundas al-

terações, da forma como criamos e distribuímos àquela como consumimos, e que em 

parte se deve à nova tecnologia. 

O que caracteriza o livro de fotografia independente?

Em segundo lugar, estudamos o fenómeno a que damos especial destaque neste 

documento – o livro de fotografia independente. Com o objectivo de compreender o 

seu enquadramento teórico e a pertinência que tem assumido na contemporaneidade. 

Como se caracteriza o livro de fotografia enquanto objecto (que componentes e elemen-

tos de design possui)? 

Qual é o contributo do design editorial no processo de criação de um livro de fotografia 

contemporâneo?

Em terceiro lugar, analisou-se o objecto livro, desconstruíndo os seus componen-

tes físicos e desvendando a respectiva funcionalidade. De seguida estudaram-se os ele-

mentos de design que mais se destacam no livro de fotografia acompanhando cada um 

deles com bons exemplos de aplicação. Reflecte-se acerca do contributo que o designer 

pode oferecer na criação deste medium, com vista a produzir um resultado que legiti-

me o seu conteúdo fotográfico, partindo das ferramentas e estratégias de que dispõe. 

 

Que processo colaborativo se estabelece entre designer e fotógrafo na criação de um livro 

de fotografia independente? Qual é o contributo do design editorial neste âmbito?

Por fim, a realização de Synapse – um livro de fotografia independente desenvol-

vido em parceria com o fotógrafo Luís Barbosa – pretendeu experienciar o processo 

colaborativo designer-fotógrafo numa publicação independente. Acaba por ser uma 

resposta prática à grande motivação deste estudo – que visa esclarecer o contributo 

do design editorial no processo de criação de um livro de fotografia contemporâneo. 

Uma resposta da designer que se espera interessante e consequente, contribuíndo 

para uma boa leitura da imagem fotográfica nele contida. 
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Estrutura metodológica da investigação

Esta dissertação é constituída fundamentalmente por duas partes: uma componente 

teórica, que enquadra e discute as principais dimensões que envolvem a criação, pro-

dução, edição e distribuição de um livro de fotografia na contemporaneidade; e uma 

componente prática – que consiste na tentativa de elaborar um livro de fotografia 

independente.

Num primeiro momento da investigação procuramos discutir, com base na di-

versidade da literatura existente, algumas das principais questões levantadas actual-

mente. A respeito deste tema, pretendeu-se acompanhar o intenso debate vivido em 

torno da natureza do livro de fotografia.

Depois de realizada uma profunda reflexão acerca deste enquadramento, pareceu-

-nos relevante analisar o livro de fotografia contemporâneo sob o ponto de vista do ob-

jecto livro. Esta análise do contributo do design editorial na criação do livro de fotografia 

foi complementada por imagens, de exemplos de aplicação destas soluções e elementos 

de design; isto para além de ilustrarem a pluralidade de formas de criar, produzir e 

editar publicações neste contexto. Assume-se como uma charneira, entre as opiniões, 

que constituem o discurso crítico mais recente, analisado no primeiro momento, e a 

formalização em artefactos editoriais experienciada na componte prática, através da 

concepção de Synapse. 

Através destes exemplos distintos entre si e, simultaneamente, com naturezas 

tão próximas procuramos abordar algumas das principais tendências contemporâ-

neas em matéria de produção e edição, bem como retomar, numa perspectiva pragmá-

tica e aplicada, algumas das questões teóricas anteriormente discutidas e que ganham 

especial importância quando analisadas sob este novo contexto, superando os textos 

e/ou ensaios e livros em que são editados.

No último momento da investigação – de cariz prático – surge o projecto Synapse, 

onde reproduzimos o trajecto de um processo colaborativo entre a designer e o fotógrafo 

convidado para este projecto, reflectindo sobre o caminho seguido, sobre as opções e 

decisões tomadas e desvendando os desafios encontrados. Analisamos, assim, o papel 

do designer num tipo de projecto com um valor autoral (do fotógrafo) tão preponderan-

te. Nesta investigação interessou-nos, por fim, explorar o contributo do design editorial 

para o enriquecimento da experiência de leitura da imagem fotográfica no suporte livro, 

tentando tirar partido das potencialidades do formato. Deste modo, pretendeu-se com-

preender a especificidade deste suporte a partir dos seus limites e constrangimentos, 

procurando sempre beneficiar o seu conteúdo, durante um processo que exigiu uma 

gestão de vontades bastante complexa.



Do ponto de vista estrutural o presente trabalho de investigação divide-se em 

cinco momentos fundamentais:

resumo e introdução fazem respectivamente, uma sinopse e uma breve in-

trodução ao trabalho de investigação – percorrendo uma curta contextualização, uma 

análise do objecto de estudo, uma elencagem dos objetivos propostos, perguntas de 

partida e a estrutura metodológica, que norteou a sua elaboração.

i. o livro de fotografia e o ii. o livro de fotografia contemporâneo ex-

põem o discurso crítico sobre o tema, resultado da pesquisa e revisão bibliográfica 

realizada, confrontando as suas vozes e tentando responder a algumas das principais 

questões que se colocam no que toca à produção, edição e distribuição do livro de 

fotografia na contemporaneidade, analisando ainda a relevância da publicação inde-

pendente para o ressurgimento do medium. 

iii. o livro de fotografia contemporâneo e o contributo do design, anali-

sa o contributo do design editorial no processo de trabalho – da vontade de auto-editar 

em formato livro, passando pela génese do conceito, chegando às considerações de 

Design e da produção gráfica da obra. 

iv. projecto prático · synapse consiste na apresentação da componente prática 

e na sua análise crítica, reflectindo-se assim sobre o percurso realizado e o resultado 

das opções nele tomadas. Em suma, apresenta o projecto prático que acompanha em 

formato maqueta final esta dissertação.

conclusões apresenta as conclusões finais da investigação teórica e do projecto 

Synapse, ao mesmo tempo que aponta algumas sugestões de aplicação do estudo no 

futuro, sob um ponto de vista académico mas também prático.

Introdução



Notas

1    O termo medium (em português meio) é usado em vários contextos e por diferentes teorias, po-
dendo referir-se a diferentes áreas da comunicação, tais como a fala, a escrita, a imprensa ou a 
radiodifusão. Normalmente, relaciona-se com formas técnicas específicas dentro dos media de 
comunicação de massa (rádio, televisão, jornais, revistas, livros, fotografias, filmes e discos) ou os 
meios de comunicação de âmbito interpessoal (telefone, carta, fax, e-mail, vídeo-conferência, sis-
temas de chat, etc). Um meio é normalmente tratado como um veículo inócuo de transmissão mas 
é conhecido (e segundo os estudos da comunicação realizados por vários teóricos e semiologistas) 
desde meados do século passado, que este pode contribuir para o significado (conotação) que 
é atribuído ao conteúdo, pelo receptor da mensagem. Embora os sinais e códigos sejam sempre 
ancorados na forma material do meio – cada um possui as suas próprias restrições e vantagens, po-
dendo ter natureza digital ou analógica. Os teóricos pós-modernos tendem a esbater as distinções 
entre um meio e outro, sobretudo devido à relação simbiótica que estabelecem na actualidade. 
Marshall McLuhan, um dos teóricos responsáveis por um dos maiores legados sobre este tema, 
notabilizou-se por aforismos como “o meio é a mensagem” ou “todos os media são extensões de 
algumas faculdades humanas – psiquicas e físicas (...) o livro é uma extensão do olho...” editando 
uma extensa bibliografia neste âmbito. E da qual destacamos: Os Meios de Comunicação como 
Extensão do Homem (1964); O Meio é a Mensagem (1967); Guerra e Paz na Aldeia Global (1968).
 No contexto desta dissertação o substantivo medium é utilizado, à semelhança daquilo que 
vários autores já fizeram, como sinónimo de livro de fotografia. Marcus Shaden criador da editora 
especializada Shaden, na sua nota de editor refere: “Por outro lado, o medium parece estar mais 
estabelecido do que nunca (...) Para qualquer amante do medium (...) e que este assunto o inspi-
re a ampliar a sua compreensão deste medium.”* (Shaden, 2012:02) Assim como Julien Frydman 
director da Paris Photo, que refere a propósito do The Paris Photo Book Prize 2011 (PBR 001): 
“Tanto os coleccionadores de livros como os fotógrafos, muitos dos quais escolheram divulgar o 
seu trabalho, em primeiro lugar através do medium impresso, respeitam o livro como uma forma 
de arte autónoma. (...) senti que era importante prestar homenagem a este medium vital;”** (Fryd-
man, 2011:04) Ou Erik Kessels, membro do PhotoBookMuseum que diz “Hoje em dia os livros de 
fotografia são um bom medium democrático para os fotógrafos se expressarem.”*** (Kessels apud 
Shaden, 2014:5) 

2 Contemporaneidade ou “Idade Contemporânea” compreende o espaço de tempo que vai da re-
volução francesa (1789) até aos nossos dias. A contemporaneidade está também associada ao 
desenvolvimento e consolidação do regime capitalista no Ocidente e, consequentemente, às dis-
putas das potências mundiais por territórios, matérias-primas e mercados consumidores. Este ter-
mo é habitualmente usado para nomear o período presente, ou recente, da história ocidental e é 
neste sentido que deve ser compreendida sempre que referida ao longo desta dissertação.

* On the other hand, the medium seems to be more established than ever before (...) For any lover 
of the medium (...) and that this issue inspires you and widens your understanding of this medium. 
** Both book collectors and photographers, many of whom choose to disseminate their work pri-
marily through the printed medium, respect the book as an autonomous art form. (...) felt it was 
important to pay homage to this vital medium. 
*** Nowadays Photobooks are a great democratic medium for photographers to express themselves. 
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O LIVRO DE FOTOGRAFIA

I

“
(...) os amantes dos livros de fotografia acreditam – e eu estou com eles 

nisso – que é aqui [neste suporte] que a fotografia canta mais alto e, mais 

importante ainda, canta a sua canção mais profunda e complexa.3 

¬ Gerry Badger, 2010





Que (in)definição?1.1.

A dificuldade na definição do termo “livro de fotografia” e o esclarecimento das tipo-

logias precisas para este objecto editorial tem sido alvo de discussão ao longo da sua 

existência, embora de forma mais intensa a partir do final do séc. XX. Não alheia a 

este facto foi também nesta altura que se assistiu à publicação de numerosas obras 

– Fotografía Pública: Photography in Print from 1919-1939 (Museo Nacional de Arte, 

1999), The Book of 1o1 Books: Seminal Photographic Books of the Twentieth Century (PPP 

Editions, 2oo1), The Photobook: A History – volume I, II e III (Phaidon, 2oo4, 2oo6 e 

2o14), The Open Book: A History of the Photographic Book from 1878 to the Present (Has-

selblad Center, 2oo5), Publish your Photography Book (Princeton Architectural Press, 

2o11), The Photobook – From Talbot to Ruscha and Beyond (I.B.Tauris, 2o12) e Photo-

graphy and the Artist’s Book (MuseumETC, 2o12) – que conseguiram, por um lado, 

despertar o interesse do grande público e, por outro, convidar a academia a retomar o 

estudo deste tema. É nestas obras que procuramos as vozes da discórdia. 

Antes de debater a possível definição do livro de fotografia optou-se por – como 

limitação à nossa análise – aceitar a sua qualidade plural. A indefinição4 é, per si, aquilo 

que melhor qualifica o objecto “livro de fotografia”. A este propósito será analisada a 

multiplicidade das definições avançadas pelos vários autores da bibliografia consultada, 

na procura de uma possível circunscrição do objecto de estudo. 

“O que é um livro de fotografia?” é uma questão que talvez não conseguirá obter 

uma resposta consensual junto dos autores que se citarão de seguida. Contudo, é pe-

las suas palavras que muito do discurso teórico sobre o tema tem sido escrito, e é neste 

contexto que tentaremos revelar a (in)definição que lhe é possível conhecer. 

Segundo Martin Parr5 e Gerry Badger6, dois dos autores mais reconhecidos no 

estudo deste tema, numa primeira definição avançada no seu The Photobook: A History 

– vol. I: “Um livro de fotografia é um livro – com ou sem texto – onde a mensagem 

principal do trabalho é transmitida pelas fotografias”7(2oo4:6). Uma característica es-

pecífica que distingue o livro de fotografia de todos os outros livros é ser desenvolvido 

em torno da mensagem fotográfica e, por isso, existir essencialmente por causa dela. 

Mas será esta razão suficiente para distinguir o livro ilustrado fotograficamente de 

um livro de arte ou de artista, que fazem uso da fotografia para comunicar a obra de 

determinado autor nesse formato? 

Os mesmos autores socorrem-se da noção de autoria e, mais do que isso, da 

autoridade do fotógrafo enquanto autor para qualificar esta tipologia de livro – “É 

um livro que tem como autor um fotógrafo, ou até vários” (ibid).  – mas prosseguem, 

relacionando-o com outras formas de suporte e distribuição da imagem fotográfica 

– “Tem um carácter específico, distinto do da impressão fotográfica, que tanto pode 

ser, simplesmente, a funcional impressão de “trabalho”, ou a impressão fine art de 
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‘exposição’”(ibid) concluíndo com uma afirmação curiosa – “Acreditamos que existe 

um terceiro fórum, discernível e intermediário, para o autor fotográfico – o meio do li-

vro de fotografia – e que este pode ser considerado a casa “natural” da fotografia”8 (op. 

cit.: 11). Esta definição, que lhes serviu de base para a selecção dos livros que constam 

nos vols. I, II e III, considerou “o livro de fotografia tratado como um meio importante 

no seu pleno direito”9 (op. cit.: 7). 

Contudo, é na citação das palavras de Ralph Prins, um crítico de fotografia ho-

landês, que melhor compreendemos até onde pretendem chegar estes autores com a 

sua definição – “Um livro de fotografia é uma forma de arte autónoma, comparável a 

uma escultura, uma peça ou um filme. As fotografias perdem o seu próprio carácter 

fotográfico enquanto “coisas em si mesmas” e tornam-se partes, traduzidas em tinta 

de impressão, de um evento dramático chamado livro”10(apud. op.cit.: 7). 

Andrew Roth, no seu livro The Book of 1o1 Books: Seminal Photographic Books of the 

Twentieth Century, já tinha tido oportunidade de recorrer à mesma equiparação – “Ca-

da publicação tem de incorporar originalidade e, em última instância, ser um objecto 

belo, uma obra de arte”11(2oo1: 1o1). 

Na mesma linha de pensamento, encontramos Joan Fontcuberta que, na qualida-

de de editor convidado, avança na sua nota introdutória do terceiro número da recente 

publicação a cargo da Aperture, The Photobook Review (cf. pág. 231) – “O livro de foto-

grafia tem vindo a transcender a função de mero repositório de informação icónica – o 

livro como catálogo – para se tornar num trabalho por direito próprio, o livro como 

experiência artística”12 (2o12:2).

Para além destes críticos ou estudiosos do medium e muito embora alguns se-

jam autores de livros de fotografia (Joan Fontcuberta e Martin Parr), temos a opinião 

de alguns fotógrafos/autores de livros de fotografia, que parecem reforçar a mesma 

proximidade: “Eu vejo os livros como um meio – tal como a pintura, a fotografia ou a 

escultura – onde todos os elementos, incluindo forma, conteúdo e materiais, estão em 

diálogo entre si e são significativos para o trabalho final”13 (McCartney apud Himes e 

Swanson, 2o11:156). 

Podemos considerar estas definições – que elevam o objecto ‘livro de fotografia’ 

ao estatuto de obra ou peça de arte – desadequadas, ou se quisermos exageradas, mas 

resta-nos admitir que serão uma evidência do crescente fascínio pelo medium, parti-

lhado por fotógrafos, críticos, coleccionadores e até mesmo curadores. Não alheio a 

este facto, o crescente “valor de propriedade” que alguns exemplares raros consegui-

ram atingir em leilões, transporta estes objectos para o mercado da arte – muitas vezes 

exclusivo e elitista. É, também, notável o crescente interesse de alguns museus por 

esta “matéria-prima”, como tema de exposições – “O crescente estatuto dos livros de 

fotografia enquanto objectos de arte de pleno direito está a tornar-se cada vez mais evi-

dente nas práticas coleccionistas e curadoriais. Entre as mais recentes exposições em 
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museus que se focaram em livros, estão: The Open Book: A History of the Photographic 

Book from 1878 to the Present’(...) Publish, Exhibited: Photography from the book to the 

Museum no Museu Nacional de Arte da Catalunha em 2oo5, e Few are Chosen: Street 

Photography and the Book, 1936-66 no Museu Met de Nova Iorque em 2oo5”14 (Miles, 

2o1o: 51-52). Mas nem sempre o espaço de exposição da obra de arte – o museu – nu-

triu este interesse pelo mundo fotográfico. A relação entre o museu e a fotografia foi, 

desde a sua descoberta no séc. XIX, inexistente ou mesmo conflituosa. A sua aceitação 

foi tardia nas paredes do museu o que veio a acontecer durante o séc. XX. Mas foi esta 

relação atribulada entre a fotografia e o museu que permitiu que o livro de fotografia 

fosse, durante muito tempo, o meio de comunicação privilegiado pelos autores na 

divulgação da sua prática fotográfica junto do público.  

“Deve ser salientado que os livros de fotografia têm vindo a ser produzidos ao 

longo da história, independentemente do estatuto que era concedido ao meio da fo-

tografia pelo museu de arte”15 (Parr e Badger, 2oo4:9). Beneficiando deste facto, o 

suporte livro foi, durante muito tempo, o canal privilegiado para a distribuição da fo-

tografia. Como assegura Susan Sontag, no seu livro Ensaios Sobre Fotografia: “Durante 

muitas décadas, o livro foi o modo mais utilizado para organizar (e normalmente 

miniaturizar) fotografias, garantindo-lhes assim a longevidade, se não a imortalidade 

– as fotografias são objectos frágeis que facilmente se rasgam ou se extraviam – e um 

público mais vasto”(2o12:13). Assim, parece natural que vários autores refiram que 

“O novo medium da fotografia foi sempre destinado a tornar-se no conteúdo de um 

outro mais velho, o livro”16 (Di Bello, 2o12:8) ou ainda “Desde a invenção do medium, 

as fotografias encontraram nos livros um lugar confortável”17 (Harris, 2o13). 

Já o autor Andrea Nelson, na brochura da exposição Reading the Modern Photogra-

phy Book: Changing Perceptions18, escreve: “Os livros de fotografia têm sido o formato 

original para a composição e exibição das fotografias, o que faz deles um componente 

primordial mas, muitas vezes, ignorado pela história da fotografia. Hoje continuam 

a oferecer aos fotógrafos um importante meio no qual dão a conhecer o seu trabalho 

a um vasto publico”19(2oo9). As afirmações de Nelson vão um pouco mais longe ao 

associar o ‘livro de fotografia’ à ‘história da fotografia’, admitindo porém, que lhe é 

negligenciada a importância neste contexto.

Seguindo a ordem de ideias apresentada, não será de estranhar que muitos auto-

res profiram afirmações partindo da confrontação entre o livro de fotografia e a exposi-

ção, entre outras derivações, com o mesmo pressuposto – “A casa das fotografias tem 

sido tanto o livro como a parede da galeria”20 (Di Bello, 2o12:1) ou “Acredito no livro de 

fotografia. É o verdadeiro museu”21 (Facio, 2o12:6). 

Importa-nos, então, perceber as vantagens que podem ser atribuídas ao livro de 

fotografia face à parede da galeria ou do museu. Rob Hornstra22, acerca do seu interes-

se pelo livro de fotografia, refere que “Um bom livro de fotografia pode ser comparado 
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a uma boa exposição, mas [esta última] não pode ser lida em casa. Gosto realmente 

de me sentar no sofá e passar horas com um livro de fotografia, de tentar perceber as 

suas camadas, de andar para trás e para a frente, de ler e reler o texto (muito embora 

não quando se trata de um prefácio onde só é dito o quão excelente é o trabalho do 

fotógrafo). Podemos ler os livros de fotografia quando quisermos; pousá-los e voltar 

a pegá-los. Podemos pensar sobre um deles durante um bocado, deixá-lo de parte du-

rante três anos, e depois ficar fascinados novamente. Isso é o que eu realmente gosto 

nos livros de fotografia”23 (Hornstra, 2o12:17). Conforto, intimidade, domínio e inde-

pendência são as mais-valias elencadas por este fotógrafo holandês. Esta opinião é par-

tilhada por Parr e Badger quando dizem que “Ao contrário das exposições, eles [livros 

de fotografia] estão sempre por perto, por aí em qualquer lado, práticos e exposições 

portáteis do trabalho de um fotógrafo, com o potencial da redescoberta, renascimento 

e revivificação a qualquer momento”24 (2oo4:11).

Melissa Miles, outra autora reconhecida pelo estudo desta área, também dá re-

levo à experiência sensorial estabelecida – “Ao contrário das exposições e grelhas que 

podem ter um efeito nivelador nas fotografias com conteúdo semelhante, dentro do 

livro a diferença emerge através do acto repetitivo de virar as páginas, e do aparecer 

e desaparecer contínuos das imagens individuais ou emparelhadas(...) Este modo de 

recepção é por conseguinte uma experiência bem mais pessoal do que a de ver as 

fotografias numa galeria, que exige uma relação direta, individual e interactiva com o 

trabalho”25 (2o1o:62-63). 

É nestas características físicas do objecto livro – materialidade, tangibilidade, 

proximidade, propriedade e manuseio que podemos encontrar um dos seus muitos 

pontos de interesse. 

Nas palavras de Di Bello, “Os livros de fotografia não são apenas para serem 

vistos(…). A nossa leitura de um livro de fotografia pode ser táctil, disruptiva(…). Esta 

experiência da mão a trabalhar em parceria com o olhar leva-nos de volta ao conteúdo 

específico do livro; não o substitui”26 (2012:11-13), como acrescenta Pavel Büchler “Eles 

funcionam numa interacção direta e privada com o leitor e só nascem quando são 

usados, tocados, manuseados, manipulados”27 (apud Di Bello, 2o12:11). 

Esta noção de ‘gratificação táctil’ (Classen apud Di Bello, 2o12:12) permitida pelo 

livro, um objecto que nos envolve enquanto utilizadores numa experiência multisen-

sorial, não é possível no espaço físico da convencional exposição de fotografia.

Parr e Badger, por sua vez, realçam a vantagem da portabilidade do objecto li-

vro – “A um nível prático, o potencial do livro para viajar marca uma das vantagens 

chave da publicação sobre a exposição”28 (2oo4:1o) e da sua acessibilidade “O livro de 

fotografia, vindo de um sítio qualquer entre os meios de comunicação em massa e a 

forma de arte hermética”29(ibid).
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 Enquanto Miles destaca – à semelhança de Nelson e de Sontag – um maior 

alcance da audiência: “Os livros podem alcançar uma audiência muito maior do que 

a maioria das exposições, e podem oferecer uma forma valiosa de juntar um número 

muito mais alargado de fotografias do que o que é muitas vezes viável dentro dos limi-

tes de uma galeria”30 (2o1o:53). 

Mas voltando um pouco atrás – à materialidade da própria fotografia – Sontag 

diz a esse respeito “as fotografias, que jogam com a escala do mundo, podem elas 

próprias ser reduzidas, ampliadas, cortadas, retocadas, adulteradas e trocadas. Enve-

lhecem quando atacadas pelas doenças habituais dos objectos de papel; desaparecem; 

tornam-se valiosas, compram-se e vendem-se; são reproduzidas” (2o12:13). É inegável, 

aqui, o paralelo existente entre a folha de papel – unidade que constituí o livro – e a 

fotografia. A autora diz ainda que “As fotografias, que armazenam o mundo, parecem 

incitar ao armazenamento. São guardadas em álbuns, emolduradas e colocadas sobre 

as mesas, postas nas paredes, projectadas sob a forma de diapositivos. São exibidas 

em jornais e revistas; classificadas pela polícia; expostas em museus e coligidas pelos 

editores” (ibid). As diferentes aplicações da fotografia fazem, portanto, com que o seu 

significado tenha de ser analisado à luz do contexto em que é vista – “o significado da 

fotografia é o seu uso” (ibid) – daí que a natureza do seu suporte seja fulcral para a sua 

apreensão/recepção. “Ainda assim, o livro não é um meio completamente satisfatório 

para fazer circular pela generalidade do público um conjunto de fotografias. A sequên-

cia em que as fotografias devem ser olhadas é proposta pela ordem das páginas, mas 

nada obriga os leitores a seguirem a ordem recomendada ou indica a quantidade de 

tempo que devem dedicar a cada fotografia” (ibid). Ao ler esta opinião conseguimos 

perceber que o livro não é, para Sontag, o suporte ideal para albergar uma série de 

fotografias, sobretudo por uma certa liberdade de leitura dada ao leitor e utilizador 

do livro; não muito diferente, no entanto, daquela que lhe é dada numa exposição. 

No entanto, a autora indicia uma importante característica do livro de fotografia – a 

sequência do conjunto de imagens.

A sequência é uma característica comum ao objecto livro –“A sequência é uma 

qualidade fundamental partilhada por todos os livros, mesmo por aqueles que não 

“lemos” de uma forma literal ou linear. O acto de juntar as páginas,  acoplado à con-

venção cultural de ler da esquerda para a direita (ou da direita para a esquerda, ou de 

cima para baixo, dependendo do contexto cultural de cada um), carece de uma reflexão 

sobre qual a ordem por que é expectável que o leitor encontre informação visual e/ou 

textual”31 (Mark, 2008:1). É considerada, por isso, uma oportunidade do autor orientar 

a leitura do conteúdo que publica, fazendo com que o livro alcance uma complexidade 

maior, superando o grupo de sequências (Gossage, 2oo9).
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Parr e Badger partilham da mesma opinião – “No qual um grupo de fotografias 

é agregado entre capa e contracapa, cada imagem colocada de forma a ressoar com os 

seus pares à medida que as páginas vão sendo viradas, tornando o significado coletivo 

mais importante do que os significados individuais de cada uma. No livro de fotogra-

fia, o todo por definição é maior do que as partes, e quanto melhores as partes, maior 

o potencial do todo(…). No verdadeiro livro de fotografia cada imagem pode ser consi-

derada uma frase, ou um parágrafo, e toda a sequência um texto completo”32 (2oo4:7). 

Este ‘significado colectivo’ conduz-nos ao conceito de ‘narrativa’ no livro de fo-

tografia. Badger dedicou-lhe especial atenção num importante ensaio Elliptical Nar-

ratives: Some Thoughts on the Photobook, onde lemos: “Claro que o objectivo e a razão 

para o apego do fotógrafo ao livro de fotografia é o conteúdo. Resumidamente, o livro 

de fotografia é sobre a narrativa, fazendo com que as imagens contem uma história, 

atribuindo-lhes significado relevante”33 (Badger, 2o1o:223). Este autor, cria um parale-

lo entre fotografia e palavra – “Se uma fotografia é uma ‘palavra’, é ao colocá-la numa 

sequência com outras que as ‘frases’ e os ‘parágrafos’ são criados”34 (Badger, 2o12:3) 

ou, sobre fotografia e texto: “O livro de fotografia, consequentemente, é um texto no 

qual o principal veículo de significado é a sequência fotográfica contida entre a capa 

e a contracapa”35(ibid). Esta analogia associa o habitual conteúdo do livro – a escrita 

literária – à imagem fotográfica, matéria-prima da qual o livro de fotografia é feito. Em 

todo o caso, o mesmo autor acaba por concluír que “A linguagem do livro de fotogra-

fia, se formos a vê-la como uma linguagem, é universal”36 (ibid), não haverá, assim, 

paralelo noutro conteúdo, a fotografia não precisa de traduções para ser compreendida 

pelos leitores que, embora falem diferentes línguas, compreendem a linguagem uni-

versal – a visual – da fotografia e que, quase sempre, dispensa o texto e/ou legenda. 

Esta referência à sequência e à construção de uma história associada ao objecto 

livro abre caminho para outra característica específica do livro de fotografia – que é, 

aliás, critério sine qua non, uma vez que muitos autores não consideram sequer estar 

perante um ‘livro de fotografia’ em pleno exercício das suas funções, o ‘tema específi-

co’ ou a ‘intenção’ (Parr e Badger, 2oo4:7-8). O mesmo será dizer que a sequência em 

que são organizadas as imagens fotográficas produz significado para além do carácter 

individual de cada imagem, e assim nasce o conceito de ‘narrativa’ – “O posiciona-

mento de acontecimentos e/ou imagens em sequência quase sempre, inevitavelmen-

te, põe a nu a construção de uma narrativa”37 (Mark, 2oo8:7). A ‘narrativa fotográfica’ 

é outro conceito apropriado da esfera literária, do termo ‘narrativa’. Mas que definição 

lhe podemos atribuir neste novo contexto? 

Segundo Maria Short, autora do livro Contexto e narrativa em fotografia (GG, 

2o13), uma ‘narrativa fotográfica’ pode ser uma interpretação fictícia de uma deter-

minada pessoa, lugar, evento ou momento (2o13:98), partindo da sua definição de 

narrativa, “geralmente consiste num início, meio e fim” (ibid), sendo que “pode não 
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seguir necessariamente essa estrutura(...) pode dar a entender o que aconteceu ou 

sugerir o que pode vir a acontecer” (ibid). Narrativa não é, portanto, necessariamente 

a construção linear de ‘significado’ por meio de uma sequência, embora muitas vezes 

tal aconteça, – por exemplo, quando, estamos perante uma narrativa sequencial linear, 

em que o ritmo e fluxo natural são ditados pela cronologia do acontecimento. 

Esta questão é tão pertinente no estudo deste medium que Gerry Badger lhe de-

dicou uma extensa análise na publicação The Photobook Review (bipartida no número 

2 e 3 da edição) atribuíndo-lhe o título “It’s narrative, but not as we know it... Sequencing 

the photobook”. Nesta contribuição o autor refere-se à sequência “Enquanto elemento 

crítico e sintáctico do livro de fotografia”38 (2o12:3) e estuda profundamente o processo 

criativo que lhe está inerente – “Sequenciar um livro de fotografia não é uma ciên-

cia, é uma arte. É como que fazer uma pintura abstracta, uma questão de tentativa e 

erro intuitivos. Mas lembremo-nos que a intuição de um bom artista é a ferramenta 

mais poderosa, inteligente e frequentemente negligenciada”39 (ibid) – associando-o a 

outras artes, como a música ou o cinema – “A sequência fotográfica está, é claro, pro-

ximamente relacionada com uma cena, ou cenas de um filme, mas porém quando se 

constrói uma sequência é também útil comparar a fluidez da sua narrativa a uma peça 

musical. Tal como o editor de um filme, o editor de fotografia ou fotógrafo que monta 

uma sequência tem que fazer uso de qualidades fílmicas e musicais tais como ponto 

e contraponto, harmonia e contraste, exposição e repetição. Deve haver um vazio e 

um fluxo na narrativa de um livro de fotografia, e que deve construir-se naturalmente, 

senão para [culminar num] clímax, pelo menos numa resolução. Acho que a analogia 

musical é útil porque muitas sequências fotográficas são, na realidade, mais abstra-

tas do que podem parecer, mesmo quando a fotografia é, por natureza, “documental”. 

Quando uso a palavra história em relação à sequência do livro de fotografia, estou a 

referir-me ao significado do trabalho, não a um guião no sentido convencional do ter-

mo”40 (ibid). Badger exemplifica os tipos de sequência possíveis através de uma mão 

cheia de livros de fotografia, concluíndo que a utilização de determinada tipologia pode 

estar associada ao seu autor (como seu precursor) ou, se quisermos, à corrente em que 

se enquadra conceptualmente. Citando alguns desses exemplos, Roe Etheridge foi as-

sociado ao “Mix’n’match não narrativo, ecléctico”41 (ibid) enquanto que Ed Ruscha, um 

dos símbolos da ‘fotografia conceptual’ faz uso da narrativa linear (p.ex. em livros como 

Twentysix Gasoline Stations) para dar conta da sua ‘viagem’.   

Curiosa é ainda a aparente ‘reformulação’, de Gerry Badger, a propósito da exis-

tência de um paralelo entre imagem fotográfica/palavra, referido noutros momentos 

já citados. Na mesma publicação, The Photobook Review (edição 1, 2o11), num texto 

com o título Reading the Photobook, Badger admite – “Continuo a usar o termo história 

para definir a narrativa, mas num livro de fotografia não estamos geralmente a falar 

de uma história num sentido estrito, mais numa construção de uma moldura para 
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as imagens. A fotografia não narra como as palavras, ou até mesmo como um filme. 

Uma fotografia não é uma palavra (ou até mesmo milhares delas), e uma sequência de 

fotografias não é uma frase ou um parágrafo”42 (2o11:3). Ainda assim, parece relativi-

zar o papel da sequência na construção da narrativa/história ‘total’, que o livro de foto-

grafia irá contar: “A sequência por si só não constitui necessariamente a totalidade da 

narrativa, ou o significado do trabalho, mas encontra-se na sua génese”43 (ibid) ou “A 

sequência apresenta a história, por assim dizer, os seus capítulos e o curso da narrati-

va. Contribui em grande escala para o que o livro quer dizer, mas não em tudo”44 (ibid).

Badger indicia a existência de outras ‘ferramentas’ para além da própria sequên-

cia, que potenciam uma ‘boa leitura’ do livro de fotografias – “As ferramentas que 

um autor de livros de fotografia tem ao seu comando de forma a conduzir a uma boa 

leitura do trabalho são várias. As fotografias em si, claro está, seguidas de um número 

de estratégias, sendo a sequência e o design as mais importantes”45 (ibid).

O design, surge assim, como outro dos componentes – e segundo vários auto-

res – a considerar na definição do ‘livro de fotografia’: “Um bom livro tem fotografias 

fenomenais que têm algo a dizer, com uma produção apropriada e um design que 

permite que a mensagem seja facilmente descoberta pelo leitor”46 (Parr apud Himes e 

Swanson, 2o11:19) e “Têm uma ordem, uma montagem, um design próprio. Não são 

feitos a pensar na parede, são pensados para serem livros, para serem lidos” (Vallada-

res apud Marmeleira, 2o11).

Estes autores entendem a realização de um livro como um desafio multidiscipli-

nar envolvendo, idealmente, uma equipa de trabalho – onde figuras como o designer 

deverão constar –, dado que o processo de visualizar o como as imagem irão funcionar 

e aparecer em forma de livro é complexo e exige o conhecimento de profissionais – “Os 

livros de fotografia são bestas complexas”47 (op. cit.:84). Voltaremos a este tópico mais 

à frente nesta investigação durante o capítulo III – (cf. pág. 77). 

Reconhecemos, no início deste texto, a qualidade plural do termo “livro de fo-

tografia”, dada a multiplicidade de definições avançadas por diferentes autores, no 

entanto, conseguimos agora escrever uma espécie de definição que sintetiza os mais 

importantes elementos anteriormente analisados, em detalhe:

1. É um livro cuja principal mensagem é transmitida por meio de fotografias, 

podendo ou não apresentar texto; 

2. É um livro que reflecte a autoria de um fotógrafo, colectivo fotográfico ou edi-

tores ligados à àrea da fotografia;

3. É uma publicação que assume uma forma de arte autónoma, comparável a uma 

obra de arte. Uma peça que convoca uma experiência próxima da apreensão artística;

4. É, também, um meio de distribuição da fotografia, que a levou a uma grande au-

diência graças a algumas das suas características: portabilidade, acessibilidade e conforto.

5. É um “verdadeiro museu”, por permitir uma experiência sensorial individual. 

Convocando o seu manuseio enquanto objecto constituído por corpo, forma e materiais.

1.1. Que (in)definição?



6. É uma publicação com preponderância do “significado colectivo” de fotogra-

fias – que advém da sequência das imagens. 

7. É um objecto que promove a existência de um tema específico, conceito ou intenção.

8. O livro de fotografia reflecte também um cuidado gráfico (execução e produ-

ção) consequente e ajustado que deriva do seu conteúdo editorial.

Por fim, importa citar três autores que mais têm pesquisado e reflectido sobre o 

livro de fotografia. Os quais referem a presença de um “bom” livro de fotografia:

John Gossage diz “O bom livro de fotografia tem quatro qualidades essenciais: 

Em primeiro lugar, deve conter um bom trabalho. Em segundo, deve fazer com que o 

trabalho funcione como um mundo coeso dentro de si mesmo. Terceiro, deve ter um 

design que complemente aquilo [o assunto] com que se está a lidar. E, por fim, deve ex-

plorar um tema que constitui um interesse crescente”48 (apud Parr e Badger, 2oo4:7). 

Andrew Roth, autor de The Book of 101 Books (PPP Editions, 2oo1), refere critérios 

semelhantes para a escolha dos bons livros de fotografia e que compilou no seu livro: 

“A base para a minha selecção foi simples(...) Cada publicação tem de incorporar ori-

ginalidade e, em última instância, ser um objecto belo, uma obra de arte”49 (2oo1:1).

Gregory J.Harris, por seu turno, resume este medium assim: “Os livros de foto-

grafia, mais do que meras colecções de imagens, são trabalhos autossuficientes que 

utilizam todas as partes constituintes do livro – sequência e ritmo, texto, design, for-

ma física, encadernação, papel, método de impressão, para nomear alguns – em liga-

ção com as imagens fotográficas para articular e comunicar essa mensagem”50 (2o13).
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3 (...) lovers of photobooks believe — and I am with them on this — that it is here where photography 
signs its loudest, and importantly, its deepest and most complex song. 

4 (substantivo feminino) Qualidade do que é indefinido; Estado ou qualidade do que não é exacto 
ou claro; Estado ou qualidade de quem hesita ou não decide. (Priberam, 2014)

5 Fotógrafo documental britânico, fotojornalista, coleccionador e autor de livros de fotografia (ten-
do já publicado mais de trinta livros). Reconhecido pelo seu olhar crítico sobre os aspectos da vida 
moderna é membro do Magnum Photos. 

6 Fotógrafo, arquitecto, crítico e curador de fotografia britânico. Profundo conhecedor do ‘livro de 
fotografia’ é autor de alguns ensaios e co-autor de livros sobre o tema.  

7  A photobook is a book — with or without text – where the work’s primary message is carried by 
photographs. It is a book authored by a photographer, or even a number of photographers. It has a 
specific character, distinct from the photographic print, be it the simply functional ‘work’ print, or 
the fine-art ‘exhibition’ print. 

8  We believe that there is a discernible third, intermediate forum for the photographic auteur — the 
medium of the photobook — and that this can be considered photography’s ‘natural’ home.

9  The photobook treated as an important form in its own right.
10  A photobook is an autonomous art form, comparable with a piece of sculpture, a play or a film. The 

photographs lose their own photographic character as ‘things in themselves’ and became parts, 
translated into printing ink, of a dramatic event called book.

11 Each publication has to embody originality and, ultimately, be a thing of beauty, a work of art.
12 The photobook increasingly transcends the function of a mere repository of iconic information — 

the book as catalog — to become a work in its own right, the book as art experience
13 I think of books as a medium — like painting, photography, or sculpture — where all of the elements, 

including form, content, and materials, are in dialogue with each other and are meaningful to the 
finished work.

14  The rising status of photobooks as art objects in their own right is becoming increasingly evident 
in collecting and curatorial practices. Amongst the recent museum exhibitions that have focused 
on books are: ‘The Open Book: A History of the Photographic Book from 1878 to the Present’ (...) 
‘Publish, Exhibited: Photography from the booki to the Museum’ at the National Museum of Art of 
Cataluña in 2005, and Few are Chosen: Street Photography and the Book, 1936-66’ at New York’s 
Met Museum in 2005.

15 It must be stressed that photobooks have been produced throughout history, no matter what 
status the photographic medium was garanted by the art museum.

16 The new medium of photography was always intended to become the content of an older one, the book.
17 Since the invention of the medium, photographs have found a comfortable place in books.
18 A exposição Reading the Modern Photography Book: Changing Perceptions, decorreu no ano de 

2009 (entre 18 de Janeiro e 26 de Abril) no National Gallery of Art, em Washington D.C., EUA. Consis-
tiu numa mostra de vinte e um livros de fotografia da biblioteca, desta Galeria, organizados em quatro 
secções: New Visions, Documented Realities, Postwar Scenes e Conceptual Practices. Destacando 
diversos projetos de fotógrafos individuais, como László Moholy-Nagy, Henri Cartier-Bresson, e Ya-
suhiro Ishimoto, bem como projetos de colaboração como o trabalho do Círculo húngaro (Munka Kör) 
e Factory de Andy Warhol. Esta exposição é analisada com detalhe no Anexo 4 (cf. pág. 193).

19 Photography books have been a primary format for the arrangement and display of photographs, 
making them a vital but commonly overlooked component of the history of photography. Today 
they continue to provide an important forum for photographers to convey their work to a wide 
public audience.

20 The home of photographs has been the book as much as the gallery wall.
21 I believe in the photobook. It is the true museum.
22 Fotógrafo holandês é autor de trabalho documental auto-publicado. Responsável pelo Sochi Pro-

ject é ainda fundador e director artístico do FOTODOK.
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23 A good photobook can be compared to a good exhibition, but you can read it at home. I really like 
to sit on the sofa and spend hours with a photobook, to try to understand its layers, to go back 
and forth, to read and reread the text (though not if it’s a preface that just says how excellent the 
work or the photographer is). You can read photobooks whenever you like; lay them down and 
pick them up again. You can think about one for a while, put it away for three years, then become 
fascinated again. That’s what I really love about photobooks.

24 Unlike exhibitions, they are always around, out there somewhere, convenient and portable exposi-
tions of a photographer’s work, with the potential for rediscovery, revival and revivification at any time.

25 Unlike exhibitions and grids which can have an equalizing e!ect on photographs with common 
content, di!erence emerges within the book through the repetitive act of turning the pages, and 
the continual appearance and disappearance of the individual or paired images. 

 (...) This mode of reception is therefore a far more personal experience than viewing photographs 
in a gallery that demands a direct, individual and ‘hands-on’ relationship with the work.

26 Photobooks are not just for looking (...) Our reading of a photobook might be tactil, disrupting (...) 
This experience must be grasped not just in its mental but also in its sensuos and haptic dimen-
sions. (...) The experience of the hand working in partnership with the eye returns us to the content 
proper of the book; it does not substitute for it.

27 They function in a direct and private interaction with the reader and they only come alive when 
they are used, touched, handled, manipulated.

28 On a practical level, a book’s potential for travel marks one of the key advantages of publishing 
over exhibiting.

29 The photobook, coming somewhere between the mass medium and the hermetic art form.
30 Books can reach a far wider audience than most exhibitions, and may o!er a valuable means of 

bringing together a much larger number of photographs than what is often feasible within the limits 
of a gallery space.

31 Sequentiality is a fundamental quality shared by all books, even those one does not “read” in a 
literal or linear fashion. The act of binding pages together, coupled with the cultural convention of 
reading left to right (or right to left, or top to bottom, depending on one’s culture), necessitates a 
consideration of what order the reader is expected to encounter visual and/or textual information.

32 In which a group of photographs is brought together between covers, each image placed so as to 
resonate with its fellows as the pages are turned, making the collective meaning more important 
than the images’ individual meanings. In the photobook, the sum, by definition is greater than the 
parts, and the greater the parts, the greater the potential of the sum (...) In the true photobook each 
picture may be considered a sentence, or a paragraph, the whole sequence the complete text.

33 The goal, of course, and the reason for the photographer’s attachment to the photobook, is mea-
ning. The photobook, in short, is about narrative, making photographs tell a story, giving them 
relevant meaning.

34 If one photograph is a ‘word’, it is by putting it into a sequence with others that ‘sentences’ and 
‘paragraphs’ are created.

35 The photobook, therefore, is a text in which the principal carrier of meaning is the photographic 
sequence contained between its covers.

36 The language of the photobook, however, if we regard it as a language, is a universal one. 
37 The placement of events, and/or images into a sequence almost inevitably elicits the construction 

of narrative.
38 As a critical, syntactical element of the photobook.
39 Sequencing the photobook is not a science, it’s an art. It’s like making an abstract painting, a matter 

of intuitive trial and error. But remember that the intuition of a good artist is a most powerful, a 
most intelligent, and a frequently underrated tool.

40 The photographic sequence of course is related closely to a scene, or scenes in a film, and yet 
when constructing a sequence it is also useful to compare its narrative flow to a piece of music. 
Like a film editor, a photo-editor or a photographer putting together a sequence needs to make 
use of filmic and musical qualities like point and counterpoint, harmony and contrast, exposition 
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and repeat. There should be an ebb and flow to a photobook’s narrative, and it should build natu-
rally, if not to a climax, at least to a resolution. The musical analogy, I feel, is a useful one, because 
most photographic sequences are more abstract in actuality than they might appear, even when 
the photography is “documentary” in nature. When I use the word story in relation to photobook 
sequencing, I am referring to the work’s meaning, not a specific storyline in the conventionally 
understood sense.

41  Nonnarrative, eclectic, mix ‘n’ match.
42 I keep using the term story to define the narrative, but in a photobook, we are generally not talking 

about a story in a strict sense, more about constructing a framework for the images. Photography 
does not narrate like words, or even like a film. A photograph is not a word (or even a thousand of 
them), and a sequence of photographs is not a sentence or a paragraph.

43 Sequencing by itself does not necessarily constitute the whole narrative, or meaning of the work, 
but it lies at die heart of it.

44 Sequencing lays out the story, so to speak, its chapters and narrative flow. It contributes a great 
deal to what the book is saying, but not all.

45 The tools a photobook-maker has at his or her command in order to induce a good reading of the 
work are various. The photographs themselves, of course, followed by a number of strategies, the 
most important of which are sequencing and design.

46 A great book has outstanding photographs that have something new to say, with appropriate pro-
duction and design that allow the message to be discovered easily by the viewer.

47 Photography books are complex beasts.
48 The great photobook, has four essencial qualities: Firstly, it should contain great work. Secondly, 

it should make that work function as a concise world within the book itself.  Thirdly, it should have 
a design that complements what is being dealt with. And finally, it should deal with content that 
sustains an ongoing interest.

49 The basis for my selection was simple. Foremost, a book had to be a thoroughly considered pro-
duction; the content, the mise-en-page, choice of paper stock, reproduction quality, text, typeface, 
binding, jacket design, scale — all of these elements had to blend together to fit naturally within the 
whole. Each publication has to embody originality and, ultimately, be a thing of beauty, a work of art.

50 Photobooks, more than a mere collection of images, are self-contained works, which utilize all of 
the book’s constituent parts — sequence and pacing, text, design, physical form, binding, paper 
stock, printing method, to name a few — in consort with the photographic images to articulate and 
deliver that message.

34·35





“
Hoje em dia os livros de fotografia são um bom meio democrático para 

os fotógrafos se expressarem. Cada um pode fazê-los e criar o seu próprio 

pódio. Esses pódios merecem um lugar que os enquadre. E acima de 

tudo: os livros de fotografia são viciantes, mas não te matam.51 

¬ Erik Kessels, 2014

O LIVRO DE FOTOGRAFIA CONTEMPORÂNEO

II





O livro de fotografia revigorado522.1. 

Como estudado no capítulo anterior o livro e a fotografia estabeleceram, desde o seu 

surgimento no séc. XIX, uma relação muito próxima. Inicialmente, por questões prá-

ticas e técnicas passando depois, e de forma gradual, para motivações culturais, polí-

ticas, e artísticas. O livro de fotografia pode, por isso, ser analisado à luz de diferentes 

contextos: o histórico, que o enquadra, o técnico, que o formaliza, e o autoral, que o 

gera. Estes contextos, não sendo estanques entre si, quando juntos são responsáveis 

pela complexa história do medium. 

O suporte livro, embora tenha vivido momentos de menor preponderância, foi “bem 

amado” pela comunidade de fotógrafos ao longo da sua existência – “Historicamente os 

fotógrafos tiveram um caso romântico duradouro com os livros de fotografia”53(Dickie, 

2o1o:6). Enquanto formato de distribuição da fotografia o livro foi considerado, durante 

muito tempo um meio privilegiado para o contacto com o que se ia fazendo na área e, 

muitas vezes, a única forma de acompanhar a carreira e o trabalho de determinado au-

tor; numa época em que os recursos de difusão da imagem escasseavam e a presença da 

fotografia nas paredes do museu era residual ou mesmo inexistente. 

Nos dias de hoje assistimos a uma espécie de fascínio por esta forma de materia-

lização do trabalho fotográfico, que extrapola o domínio dos fotógrafos e dos amantes 

de fotografia para se tornar um tema de interesse mais generalizado. Darius Himes é 

um dos autores que subscreve este novo estatuto do livro de fotografia no seu ensaio 

Who cares about books54 escreve: “Os livros de fotografia nunca exigiram tanto interesse 

como hoje. Anualmente são publicados às centenas em todo o mundo, coleccionados e 

procurados pelos obcecados (este autor incluído), e vendidos ao triplo e quádruplo do 

seu preço de fabrico. Eles fornecem ao artista um passaporte à cena de fotografia inter-

nacional e criam ocasiões para exposições, palestras, visitas guiadas, e críticas. Tanto 

o fornecimento como a procura parecem, cada vez mais, não diminuir”55 (2oo8:158).

Opinião semelhante têm Parr e Bagder que, na introdução ao seu terceiro volu-

me The Photobook: A History III (Phaidon, 2o14), demonstram algum do seu espanto 

com o novo estado “revigorado” do medium, sobretudo em comparação com o mo-

mento em que foram editados os seus primeiros dois volumes (2oo4 e 2oo6): “O que 

foi surpreendente – e gratificante – foi o alto nível de interesse que encontrámos no 

livro de fotografia. Nós sabíamos que haviam entusiastas por aí,  mas ficamos impres-

sionados com a quantidade [deles], e também com a paixão profunda que tinham com 

os livros de fotografia(...). E em lado algum parece que o livro físico esteja em mais boa 

saúde do que no género do livro de fotografia”56 (2o14:6).

Uma tendência que se tem destacado é o interesse pela materialidade e experi-

mentação dos limites formais do objecto livro. Alec Soth chamou-lhe “processo escul-

tórico de fazer livros”57, na sua intervenção The Current State of Photobook, na NY Art 
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Book Fair’13, no MoMa. Parr e Badger, por sua vez, falam em “camadas”58 ou “livro de 

fotografia construído através da colagem”59, conseguidos através de um design mais 

vanguardista próximo das configurações editoriais dos livros de artista – “Os objectos 

fac-similados – cartas e outros documentos – no livro, num esforço não só de enalte-

cer a experiência narrativa mas, também, podemos especular, de reforçar o valor da 

materialidade do livro apesar da ‘imaterialidade’ da publicação electrónica”60 (2o14:9). 

O livro de fotografia contemporâneo é ecléctico na forma e no conteúdo, e o 

mercado parece conviver bem com essa diversidade. Não há temas em desuso nem 

formatos mainstream, tudo é permitido e todos os autores parecem agora, “livres” – de 

estruturas editoriais e de espartilhos comerciais. Publica-se cada vez mais, de coffee 

table books61, trade books62, monografias, edições luxuosas e limitadas, auto-edições a 

zines: “Da Blurb à Phaidon, existem ínumeras formas de criar, publicar e comercia-

lizar livros e de os fazer chegar às mãos das massas anónimas e dos colecionadores 

esfomeados”63 (Himes, 2oo8:166).

Consequência das dificuldades económicas associadas ao declínio do mercado  

editorial – “Hoje em dia as revistas raramente têm orçamento para comissariar trabalho 

fotojornalístico ou trabalho documental”64 (Parr, 2o14:04) – e do parco investimento de 

algumas instituições públicas e privadas na fotografia contemporânea – “as instituições 

não estão a providenciar o apoio e o espaço mais acertados para a fotografia contemporâ-

nea. Os fotógrafos encontram esse lugar nos livros”65 (Ceschel, 2o14), tem-se assistido a 

uma crescente auto-edição ou edição independente suportada, também, pelo surgimen-

to de novas estruturas de divulgação desta prática, como a Self-Publish, Be Happy, eventos 

específicos como o Stray Books Fair, em Londres ou a plataforma online Indie Photobook 

Library. Os workshops de incentivo à pratica DIY (Do it Yourself) são também cada vez 

mais comuns, e adensa-se o interesse pela manufactura do livro – da encadernação às 

escolhas de materiais. Um efeito colateral da crise financeira global, que obrigou os fo-

tógrafos a reeinventarem-se adaptando os seus processos de trabalho e voltando, muitas 

vezes, ao percurso mais autoral, numa alternativa à escassez de trabalho encomendado. 

Os avanços tecnológicos são, também, responsáveis pela democratização do aces-

so a este meio (do autor ao consumidor). Inicialmente, através das inovações ao nível 

da criação, com o surgimento de novos programas de paginação e design, e depois 

ao nível da produção, com a vulgarização da impressão digital. Refere Parr e Badger: 

“Existe um novo e excitante fenómeno a ter em atenção: o advento de programas de 

computador de design gráfico, de impressão digital ou on demand, mostram que os 

fotógrafos têm todos os meios para fazer os seus próprios livros de fotografia a preços 

razoáveis”66 (2o14:6). 

No entanto, Darius Himes realça o fenómeno da POD (Print on demand), neste 

processo de democratização – é, efectivamente, cada vez mais barato e fácil editar e 

distribuir em formato livro – “Ao nível do fotógrafo – e isso significa qualquer um 
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com um computador e algum tipo de aparelho que permita fazer fotografias – o fe-

nómeno do print-on-demand é talvez o aspecto mais revolucionário desta nova era 

dourada. Uma série de empresas [que] surgiram subitamente põem a possibilidade 

de imprimir e vender livros em quantidades de um ou mais ao dispor de qualquer um 

que esteja disposto a pagar pelo processo. A um preço inicial de $15.95, quem é que 

não pode?”67 (2oo8:166-167). Mas, o impacto na nova tecnologia tem-se feito sentir 

a outros níveis, que extrapolam a criação, a produção e o comércio online do livro de 

fotografia. A Internet tem sido responsável pela comunicação e dinâmica gerada na 

“comunidade” que tem vindo a aumentar e diversificar a sua actividade, ultrapassando 

o domínio virtual da blogosfera e das redes sociais, materializando-se em feiras da 

especialidade e iniciativas como o Photobook Club. E existe, de facto, uma maior dispo-

nibilidade e procura  do público: “Nos últimos 1o ou 15 anos tem havido uma mudança 

cultural, com as pessoas a ficarem cada vez mais sensíveis aos livros de fotografia e a 

voltarem atrás e colecionarem os velhos [livros], e com feiras de livros dedicadas aos 

livros de fotografia”68 (Everett, 2o14).

 Esta nova idade do ouro69 do livro de fotografia tem sido suportada e exponen-

ciada por uma série de acontecimentos com diferentes origens e contornos. Importa, 

portanto, compreendê-los e, se possível, relacioná-los; Para isso, optou-se pela criação 

de algumas categorias de forma a facilitar a sua análise, certos de que a compreensão 

do seu contexto e da dinâmica nele gerada nos podem fornecer uma perspectiva mais 

ampla da contemporaneidade:

· 2.2. O impacto da nova tecnologia: Momento I – Concepção; Momento II – Produ-

ção e Edição e Momento III – Divulgação e Consumo (cf. pág. 42); Uma reflexão sobre as 

implicações da nova tecnologia na totalidade do processo de edição do livro de fotografia – 

do acto criativo às técnicas de impressão e produção, culminando na distribuição e venda;

· 2.3. O espaço expositivo – das Exposições às Feiras: As exposições e a evolução 

das estratégias expositivas e Feiras e Trade Events (cf. pág. 55 e pág. 2oo); Uma espécie de 

roteiro cronológico pelo espaço expositivo mundial criado pelos museus ou outras ins-

tituições ligadas à fotografia, e um breve levantamento das principais feiras promovidas 

pela indústria livreira ou mercado artístico, com interesse pelo estudo deste medium;

· 2.4. Os Festivais e Prémios (cf. pág. 57); Um levantamento dos mais importan-

tes eventos e prémios atribuídos pelos especialistas da área. Um estudo comparativo 

das suas motivações, programas, resultados e história;

· 2.5. A oferta formativa e académica (cf. pág. 58 e pág. 223); Uma breve referên-

cia às principais opções formativas, um estudo das tendências analisadas no mercado, 

públicos-alvo existentes e estratégias educativas implementadas;

· 2.6. As novas plataformas de estudo e diálogo (cf. pág. 61). O levantamento dos 

grupos de interesse, publicações impressas ou espaços físicos criados recentemente;

· 2.7. O fenómeno da edição independente. (cf. pág. 62).
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O impacto da nova tecnologia

“Parece que o mundo está a chegar ao fim. Como se o crescimento irresistível dos 

jornais online e dos e-books fosse devastar em dois dias a publicação impressa, uma 

tecnologia que se mantém há décadas. Contudo, não obstante tais terríveis augúrios, 

a mãe de todas as contradições é que o livro de fotografia está a prosperar”70 (Fontcu-

berta, 2o12:2). Hoje publicamos mais livros e mais facilmente. E porquê? Há factores 

que estão intimamente relacionados entre si mas, para alguns autores, tal deve-se 

sobretudo à tecnologia cada vez mais acessível – “Quer fazer um livro, a razão que 

sugeri resume-se à tecnologia moderna, é que agora pode (...) quer isso seja no fazer 

das imagens, no processo de produção do livro, ou nos recém inventados canais de 

distribuição, a tecnologia moderna abriu a publicação [de livros] a qualquer pessoa que 

tenha a motivação e a determinação de o fazer”71 (Dickie, 2o1o:7).  

Ao nível do impacto da nova tecnologia podemos considerar três momentos de 

influência no processo de realização de um livro de fotografia contemporâneo: 

· Momento I – Concepção – tecnologia e técnicas associadas às ferramentas de 

trabalho utilizadas;

· Momento II – Produção e Publicação – técnicas de impressão e produção; 

· Momento III – Distribuição e Consumo – self-publishing, crowdfunding e novas 

plataformas de divulgação de conteúdo – via blogosfera e redes sociais (blogs, grupos 

privados no Facebook, álbuns do Pinterest).

Momento I – Concepção

“Não penso que o livro vá desaparecer independentemente da nova tecnologia – en-

quanto houver fotografia, teremos livros de fotografia”72 (Wolff apud Forester, 2oo7:4o). 

O livro, enquanto objecto físico–impresso, vive hoje no limbo entre a morte anunciada 

por alguns autores e a desmaterialização duma certa aura, apontada por outros. Os e-

-books, ao implicarem a utilização de novos suportes de leitura, como os dispositivos 

electrónicos Kindle73 e iPad74, parecem eliminar esta “aura” que, em outros tempos, 

deu aos livros convencionalmente impressos o estatuto de objecto-desejo, por conte-

rem valores simbólicos e afectivos, enraizados na sociedade, e que desde a descoberta 

da Imprensa se habituou a adquirir conhecimento nestes moldes. Esta natureza algo 

instável entre o modelo analógico e o digital é transversal a todas as tipologias de livros, 

dos romances aos livros técnicos e, claro está, aos livros de fotografia. 

A ascensão do computador pessoal, no início dos anos 198o, transformou as 

tecnologias de produção dos livros e por conseguinte facilitou o acesso às ferramen-

tas técnicas necessárias à sua concepção. O computador é hoje uma das principais 
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ferramentas de trabalho para a maioria dos cidadãos, onde se inclui o fotógrafo e o 

designer. Em muitos casos, é já o dispositivo de leitura primordial quer de texto, quer 

de imagens estáticas e/ou dinâmicas. 

O processo de criação de um livro, outrora moroso e complexo, (dado o envolvi-

mento de ofícios altamente especializados como a tipografia, o design gráfico e a pré-

-impressão) passou a ser sintetizado a partir de um simples computador e de software 

de edição electrónica associado a esta plataforma – aumentando a rentabilidade deste 

processo – resultado da economia de tempo e meios agora envolvidos: “Já não tem 

que acontecer em longas etapas; os autores podem rapidamente “voltar” ao seu texto 

para cortar, colar e, na generalidade, alterar [os conteúdos] (em vez de esperar dias ou 

até semanas pelas provas)”75 (Fusco, 2oo7:34)

A possibilidade de trabalhar em rede, via internet, com os vários envolvidos no pro-

cesso, agilizou a cooperação entre as partes e reduziu distâncias até aqui intransponíveis 

entre áreas profissionais. Esta mutação do processo de criação do livro mudou o papel do 

designer gráfico/editorial, que deixou de ser um artífice especialista para se tornar um 

agente de criação através de um conjunto de sistemas operativos.

Contudo, apesar da sofisticação do software em uso, no início do séc. XXI, muitas 

das aplicações (informáticas) reproduzem o antigo processo de produção do livro, com 

o uso de diferentes ferramentas para cada etapa do processo. Citando apenas alguns 

exemplos: programas de processamento de texto para autores e editores; programas de 

edição electrónica para designers gráficos, e programas de captura e resolução de ima-

gens e texto para a impressão (por exemplo Adobe Indesign, Quarkexpress, etc.). 

A apelidada desktop publishing76 é o resultado do crescente acesso do público ge-

neralizado aos enredos mais técnicos e prácticos envolvidos na produção de uma edi-

ção, sobretudo no que à sua preparação e produção diz respeito. Implicando, muitas 

vezes, a “dispensa” de um profissional como o designer gráfico/editorial, esta opção 

tem sido vulgarizada por reduzir substancialmente os custos iniciais da publicação. 

Outra opção que pode estar associada, à anterior, é a virtual publishing77, que ao ab-

dicar da componente física da publicação reduz ainda mais os custos associados e a 

morosidade do processo de lançamento, já que sem investimento inicial significativo 

pode-se editar facilmente uma versão digital (por exemplo .pdf) da publicação ou, na 

melhor das hipóteses, um e-book. O imediatismo do online é uma característica que 

pode ser interpretada pelo autor/editor como uma vantagem face ao “concorrente” im-

presso – “O impresso é difícil. É pesado e caro. Altamente impraticável”78 (Springwise 

apud Forester, 2oo7:52), mas, eis que voltamos ao incontornável dilema “Mas também 

é arquivista, bonito e emotivo. O impresso pode ser íntimo de uma forma que o digi-

tal nunca será”79 (ibid). Himes e Swanson opinam também a este propósito, no livro 

Publish your Photography Book, “É uma nova era de produção de livros assim como 

de leitura dos livros (...). Um livro já não é um objecto tridimensional; o conteúdo 
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rico, realçado [pelo carácter] multimédia, em várias línguas, que é passível de ser lido 

numa nova geração de dispositivos móveis, tais como o iPad e o Android, vão mudar 

para sempre a experiência da leitura. Essas mudanças são denominadas EPUB 2.1.”80 

(Himes e Swanson, 2o11:19), reconhecendo-lhe algumas qualidades: “Os autores de-

vem explorar como a multimédia pode expandir a experiência do seu livro, e proteger 

o conteúdo e direitos relacionados para este novo modelo”81 (ibid). Estamos perante 

um grande leque de possibilidades de criação e temos ao dispor múltiplos suportes, 

o que faz com que os autores afirmem que “é um período excitante de invenção que 

pode beneficiar os fotógrafos e autores”82 (ibid). Não deixa de ser curioso que apesar da 

opinião tão favorável destes autores às novas possibilidades da virtual publishing todo o 

seu livro seja dirigido à publicação tradicional impressa do livro de fotografia.

Apesar das investidas da virtual publishing as reticências persistem, e muitos au-

tores admitem que o seu impacto será sempre residual, dado que a imagem fotográ-

fica parece beneficiar simbolicamente quando reproduzida num livro de fotografia 

– “Não vi nada digital que lembrasse os livros de fotografia, eles não têm o carácter 

táctil de folhear um livro, a experiência íntima é perdida com os e-books”83 (Mack apud 

Forester, 2oo7:58).  

Momento II – Produção e Publicação

Acompanhando esta inovação da área editorial, na oferta de possibilidades de criação 

e edição, surge o segundo momento de influência da nova tecnologia no livro de fo-

tografia contemporâneo – a produção/publicação – com os avanços significativos das 

técnicas de impressão e com o aparecimento das novas formas de publicar. 

Até aos anos 199o a grande maioria dos livros impressos, utilizava a técnica 

da litografia offset (descoberta em 19o4 e atríbuida a Ira Washington Rubel, EUA), 

uma técnica de impressão muito popular já que é aquela que permite a impressão 

sobre papel em grande quantidade e ao mais baixo custo por unidade. Trata-se de um 

processo planográfico em que as zonas de imagem e sem imagem se encontram ao 

mesmo nível na chapa de alumínio. A litografia é o único processo conhecido em que 

não há contacto directo entre a chapa e o suporte a imprimir, dado que entre o cilin-

dro da chapa e o cilindro da impressão existe um outro cilindro, revestido a cauchu. 

O cilindro da chapa transfere primeiro a imagem para o cauchu e este transfere-a 

depois para o papel. A matéria do cauchu, ajusta-se à irregularidade da superfície do 

papel, suavizando-se a transferência da tinta. Ao iniciar-se a impressão o cilindro que 

contém a chapa roda primeiro na molha e só depois na tinta, a água vai humedecer 

toda a área da chapa onde esta não tem imagem gravada e, quando passa pelo tinteiro, 

esta zona repele a tinta. A unidade básica de impressão em offset é assim constituída 
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por três cilindros. As máquinas de impressão offset podem ter vários corpos, dado que 

cada um é responsável pela impressão de uma cor (variando entre duas e quatro cores, 

podendo chegar às cinco cores, com a introdução de um verniz, por exemplo.) De cada 

vez que o papel passa por uma unidade de impressão é impressa uma cor, e a operação 

repete-se tantas vezes quantas as cores do trabalho. O papel pode ser introduzido na 

máquina em rolo (máquina rotativa – destina-se a tiragens superiores a 25 ooo exem-

plares) ou em plano, e neste caso têm os seus formatos associados aos formatos do 

próprio papel (Barbosa, 2oo5:77).

Os custos fixos iniciais desta técnica de impressão são elevados, já que está implí-

cita a produção dos fotolitos, a gravação das chapas, a preparação da máquina, os acertos 

de início de tiragem, bem como as habituais provas de cor. As tintas utilizadas devem 

ser à base de óleo, com viscosidade elevada, para permitir a relação de repulsa com a 

água. Uma das grandes vantagens desta técnica de impressão é que se conseguem obter 

resultados muito satisfatórios mesmo em papéis de menor qualidade. É reconhecida a 

boa qualidade de reprodução da fotografia e das cores, por isso tem uma gama de aplica-

ções variada, sendo muito utilizada em brochuras, folhetos, catálogos, revistas, jornais, 

material de estacionário, packaging e claro está em publicações, como a obra-livro.  

A descoberta da impressão digital e a sua crescente popularização durante a dé-

cada  de 9o do séc. XX fez nascer um novo paradigma – “Mais do que imprimir, os 

sistemas de impressão digital representam uma nova forma de criar e de comunicar. 

Com prazos cada vez mais apertados e tiragens reduzidas a impressão digital tem 

ganho cada vez mais adeptos” (ibid: 86). Esta nova técnica de impressão elimina os 

tempos de pré-impressão e parte dos custos fixos do offset, aumentando a velocidade 

do processo de impressão na sua totalidade – a rapidez e o baixo custo são as suas 

mais valias. O baixo custo deste processo prende-se com a eliminação dos chamados 

“custos fixos”, que no caso do offset se diluiam no número de exemplares impressos, o 

que só se mostra vantajoso em tiragens médias (entre 5oo e 1 ooo exemplares) e gran-

des (mais de 1 ooo exemplares), mas muito pouco competitivo se estivermos a falar de 

uma pequena tiragem (até 5oo exemplares), situação em que a impressão digital é a 

opção mais competitiva a nível económico. 

Pode ainda ser a opção mais adaptada à realidade do mercado potencial deste tipo 

de livro, sobretudo para aqueles fotógrafos que ainda estão em início de carreira ou 

que ainda não têm construída uma audiência capaz de adquirir uma tiragem média-

-grande do livro – “No mundo da publicação dos livros de arte e fotografia, a maioria 

dos editores vêem três mil cópias como sendo o limite máximo do potencial mercado 

de um livro, e o espectro de quantidades varia largamente e depende de vários facto-

res, incluindo o potencial de cross-marketing, reconhecimento do nome do fotógrafo, 

e actividades associadas, tais como exposições ou patrocínio corporativo”84 (Himes e 

Swanson, 2o11:32). 
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Ao contrário do que acontece na impressão convencional, na impressão digital é 

possível criar uma imagem diferente de cada vez que se imprime, o que pode ser uma 

grande mais valia quando falamos de projectos com grande grau de personalização. 

Porém, não é unânime a opinião sobre a qualidade de impressão da tecnologia digital 

comparativamente à litografia offset. Muitos defendem que não é comparável – “Con-

tudo, ainda existe um estigma associado à impressão digital, com a qualidade de im-

pressão a ser considerada inferior por alguns.”85 (Leclair, 2o11:44) e “A luminosidade 

das imagens resultantes da impressão offset não pode ser alcançada pela impressão 

digital, não existe um sentido de existência de camadas e camadas de tinta sobre a pá-

gina”86 (Mack apud Forester, 2oo7:45). Outros falam de uma espécie de preciosismo, 

considerando que quase se confundem os resultados impressos finais dada a crescen-

te melhoria da tecnologia digital – “A qualidade de impressão é absolutamente similar 

nas impressões digitais, como se estas tivessem sido impressas em offset. O print on 

demand é muito adequado aos livros de artista, porque o mercado é especializado e 

as vendas são muito limitadas. Infelizmente a arte é um assunto de especialistas”87 

(Boutin apud Forester, 2oo7:44).  

fig. 1
Máquina de impressão digital – HP Índigo
© HP
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Mas, à parte de algumas divergências sobre a qualidade da reprodução fotográ-

fica, a tecnologia digital é, cada vez mais, uma opção que viabiliza a edição – “É pre-

ferível ter uma impressão mais barata e um papel menos bom do que tornar o livro 

acessível a um preço muito elevado”88 (Michals apud Forester, 2oo7:45). É inegável que 

o risco para os editores é substancialmente diminuído, já que os custos de produção e 

armazenamento (de uma tiragem inferior) permitidos pela impressão digital são me-

nores, podendo atingir um patamar acessível ao próprio autor/fotógrafo que, a título 

individual, está cada vez mais disponível a investir por sua conta e risco, auto-editando 

o seu trabalho fora dos circuitos de edição tradicionais. 

A par da crescente utilização da técnica de impressão digital, surge a tecnologia 

POD considerada – “A ferramenta mais revolucionária à disposição dos fotografias (e de 

todos os aspirantes a autores) nos últimos anos”89 (Himes e Swanson, 2o11:74). Como 

o próprio nome indica, POD refere-se a algo impresso a pedido, o que pode significar, 

a impressão de um exemplar quando este é preciso ou encomendado. Utilizando a tec-

nologia de impressão digital várias foram as empresas, com lojas online, e programas 

online de paginação, que se especializaram na oferta deste tipo de serviços, (rondando 

as cinquenta, segundo o estudo de Louise Forester, datado de 2oo7), sendo que as mais 

conhecidas são: Blurb, Fastback, Momento Pro, Creative Books, Lulu, iPhoto-Apple, Editions 

One, Frogprints, Shutterfly, Photobox, Snapfish e MagCloud. Todas elas têm procedimentos 

de encomenda muito semelhantes: ao utilizador é disponibilizado um programa de pa-

ginação, este faz o upload das fotografias, cria a sua sequência, adiciona o texto, quando 

desejado, selecciona o formato do livro (conforme os formatos standard opcionais), esco-

lhe o material da capa, termina o processo de “construção” do livro e, por fim, efectua o 

pagamento; uma semana volvida e já terá o seu livro de fotografias na caixa do correio. Es-

te tipo de empresas e serviços são criados numa lógica comercial onde o objectivo é criar 

o máximo de rentabilidade económica e chegar ao maior número possível de clientes. A 

especialização e a qualidade são, portanto, algo discutíveis, já que tudo depende do grau 

de profissionalismo que cada cliente possa exigir e, também, conhecer. 

Outras empresas, por sua vez, especializaram-se na produção de livros de artista, 

fanzines, catálogos de exposição ou livros de fotografia, aumentando o apoio ao cliente. 

Normalmente, mais exigente nos desafios técnicos e conceptuais, como as americanas 

Conveyor Arts e Asuka Book, a francesa Onestar Press ou a inglesa Book Works Studio. 

A tecnologia POD pode ser utilizada, fundamentalmente, de duas formas – para a 

criação de uma maqueta de alta qualidade, passível de submissão a um editor, concurso 

ou festival, ou como um produto acabado duma pequena edição, vendida ou oferecida 

pelo autor. Nesta matéria, como de resto é habitual, também é complicado encontrar-

mos consensos. Existem autores que fazem uso deste tipo de serviços auto-publicando 

os seus livros de fotografia exclusivamente por esta via, considerando-a, portanto, uma 

solução satisfatória. Porém, outros não parecem satisfeitos com as ofertas disponíveis, 
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afirmando a preferência por soluções à medida, possibilitadas por um budget mais gene-

roso – “Não acho que as empresas de livros de fotografia [empresas com serviços POD] 

tenham qualquer relação com o livro de fotografia, elas não podem competir com as 

editoras tradicionais”90 (Mack apud Forester, 2oo7:58). 

É evidente que o leque de opções oferecidas – acabamentos, tipos de papel, tipo-

logia de encadernação, formato, etc. – tem uma parca diversidade, o que é um facto 

compreensível, já que nem tudo é viável ao nível da produção, ainda por cima quando 

podemos estar a falar da produção de um único exemplar – “Infelizmente o custo de 

impressão uma única cópia de um livro é muito maior do que o preço à unidade de uma 

tiragem de vários milhares”91 (Stewart apud Forester, 2oo7:48). 

Depois de conhecidas as vantagens e as limitações oferecidas pela nova tecnologia 

– no que à produção e publicação concerne – somos obrigados a concordar com a afir-

mação de Lesley Martin: “Fazer um livro é mais fácil e mais acessível monetariamente. 

A impressão digital através de grupos como a Conveyor Arts, Paper Chase Press e a 

Editions One permitem tiragens pequenas. Até mesmo a Blurb tem boas opções para 

customização”92 (apud Brook, 2o13).

Outra forma de produção que também tem ganho algum terreno é a In-store prin-

ting.93 Como o próprio nome indicia, trata-se de uma impressão produzida em loja, 

através de uma máquina tipo Xerox, que pode imprimir uma cópia de um livro a par-

tir de um ficheiro digital enquanto os utilizadores aguardam alguns instantes. Este 

formato tem sido implementado em livrarias nos EUA e Inglaterra, assim como em 

alguns locais públicos como, por exemplo, o New York Public Library. Esta solução po-

de ser muito interessante no caso das publicações auto-editadas, normalmente com 

uma audiência limitada e que não auguram a produção de uma grande tiragem. Como 

grandes desvantagens, encontramos a qualidade da própria impressão, vulgarmente 

disponível apenas em grayscale, as limitações ao nível dos acabamentos e os papéis 

disponíveis. Pensa-se que o contínuo desenvolvimento deste tipo de solução (máqui-

nas e tecnologia que lhes está associada), aumente a qualidade do seu resultado final, 

ampliando também a sua procura.  

Resta-nos reconhecer que todas as opções de produção têm as suas qualidades e 

limitações. Cabe-nos a nós enquanto autores e por vezes editores, confrontar as suas 

diferenças e fazer uma escolha informada daquela que melhor serve o nosso propósi-

to, ou até, porque não, uma combinação das diferentes soluções, como nos sugere Di 

Bello: “Hoje em dia os computadores, leitores de e-books e iPad parecem prometer a 

imaterialização do livro em favor de fluxos fragmentados de textos digitais e imagens 

a surgir por breves momentos em ecrãs diferentes. Contudo, indiscutivelmente, tais 

tecnologias têm revitalizado a produção e disseminação dos livros de fotografia em 

papel. Num sentido mais geral, a última desencarnação do livro de fotografia em in-

formação para ser re-materializada por meio de uma variedade de dispositivos – todos 
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imbuídos com os seus prazeres e frustrações tácteis específicos – não é senão a última 

demonstração da natureza, dos fotógrafos e dos livros, de ‘múltiplas instâncias ou 

obra-tipo’, que está mais próxima das peças, músicas ou guiões do que da obra de arte 

única ou ‘ontologicamente singular’, como é o caso da pintura”94 (2o12:11).

As grandes possibilidades permitidas pelos avanços mais recentes – das artes 

gráficas à digital publishing – intervêm na forma como produzimos e como podemos 

publicar o livro de fotografia na contemporaneidade, um espaço cada vez mais plural 

e experimental. Como refere Adam Verity, “É o território entre o digital e o analógico 

que oferece tanto o potencial criativo e, através de uma rápida progressão e fluidez, 

como os desafios aos que estão envolvidos na colecção e na preservação”95 (2o12:1o2).

Momento III – Divulgação e Consumo

“Atravessando as novas formas de publicação – textos digitais, print-on-demand, self-

-publishing e distribuição online – a discussão sobre o futuro do livro fotográfico, assenta 

numa lógica de produção DIY, numa distribuição feita através de uma rede colectiva 

de blogues e sites de divulgação e venda” (Pereira,2o11:11). É desta forma que Ana Perei-

ra, fotógrafa documental portuguesa, “re-lê as novas-velhas formas editoriais” (ibid); 

Podemos, partindo desta frase, chegar a outra das grandes influências, que os avanços 

tecnológicos têm proporcionado agora ao nível da distribuição e consumo dos livros de 

fotografia – aquele que apelidamos de “terceiro momento”. 

 A época em que vivemos atravessa uma profunda transformação – a revolução 

digital é responsável pelas grandes mutações manifestadas na criação cultural actual. 

A forma como criamos, partilhamos, ou consumimos conteúdo está em constante 

evolução. Assiste-se à proliferação de novos gadgets, aplicações, ferramentas de cons-

trução de sentido e plataformas de distribuição online. Perceber que implicações e que 

repercussões, a médio prazo, terá esta conduta de crescente volatilidade, acessibilida-

de e gratuitidade do conteúdo – para os criadores e para a própria sociedade – pode 

ser ainda um objectivo ambicioso, mas podemos assumir que são já bem visíveis as 

transformações que vivemos na prática cultural e artística, sobretudo ao nível do seu 

processo criativo – “As tecnologias emergentes e em desenvolvimento desempenham 

claramente um papel fundamental no desenvolvimento da prática artística. No caso 

do livro de artista, a impressão rápida e rentável tem-se tornado prontamente dispo-

nível, o que fez do múltiplo democrático uma possibilidade”96 (Verity, 2o12:92). A 

este propósito é relevante referir o documentário PressPausePlay97, desenvolvido pelo 

The Creators Project que, apesar de explorar áreas criativas específicas como a música, 

fornece-nos um olhar crítico sobre o estado da criação contemporânea, sempre a par 

dos avanços tecnológicos mais recentes. As conclusões e testemunhos que sintetiza 
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podem ser extrapolados para o tema deste estudo, já que vive a mesma transformação: 

a era do digital. De facto, os papéis de criador/autor, consumidor/receptor e os termos 

obra/criação, vivem uma re-definição, em parte, que se deve à facilidade com que 

vestimos o papel de criadores, possibilidade oferecida pela crescente acessibilidade às 

novas tecnologias (seja a tecnologia associada à criação, seja aquela que é utilizada na 

sua distribuição).

A revolução digital manifesta-se, portanto, nas várias fases do ciclo de vida deste 

objecto – do seu nascimento à sua aquisição. Se hoje ‘podemos’ ser  autores e editores 

tal deve-se, em grande parte, às ferramentas que nos são disponibilizadas – computador 

pessoal, programas de edição, técnicas de impressão mais acessíveis ou o simples acesso  

à internet. A internet, com as possibilidades que apresenta na divulgação de conteúdos 

e venda online a uma vasta audiência, é uma óptima ferramenta sob o ponto de vista 

do alcance e retorno que consegue verificar – “A internet definitivamente abriu o livro 

de fotografia ao mercado”98 (Parr, 2oo6). 

Temos consciência de que, num contexto que democratiza o acesso à criação e 

produção de livros de fotografia, é cada vez mais complexo fazer-se notar na “imen-

sidão” do mercado. Por isso, a forma como a distribuição “acontece”, que não é mais 

do que “o transporte” de determinado bem de consumo (o livro de fotografia) do pro-

dutor original para o consumidor final, pode ser a chave para o sucesso de vendas de 

determinado título.  

Proliferam as lojas online especializadas em livros de fotografia. Que categoriza-

mos em quatro tópicos: 1. Lojas online, 2. Lojas online com espaço físico associado (li-

vraria, galeria, etc.), 3. Lojas online de entidades relacionadas com a àrea da fotografia 

(museus, instituições privadas, fundações com edições próprias, etc) e 4. Lojas online 

disponibilizadas nos sites das editoras de livros de fotografia. Apresentamos uma lista-

gem destes pontos de venda no Anexo 1. Lojas online de livros de fotografia (cf. pág. 189).

A tecnologia também pode ter impacto a outros níveis para além das lojas online 

e do potencial da internet. O chamado backstage da distribuição esconde uma estrutura 

logística suportada por muita tecnologia: “um investimento substancial em armazéns 

modernos, sistemas de computadores, empilhadoras e processos de entrega e despa-

cho altamente automatizados.”99 A nova tecnologia, nesta escala de distribuição co-

mercial inclui armazéns automatizados e encomendas just-in-time,100 o que significa 

que os editores não necessitam de armazenar um grande número de exemplares de 

cada título, mas produzir menos cópias e mais frequentemente, ou a order-picking101 

computorizada, que permite a separação e preparação de pedidos de forma automáti-

ca reduzindo o tempo de resposta da entrega. 

A tecnologia que permitiu a vulgarização do acesso à internet potencia, agora, o 

financiamento de alguns projectos através de plataformas online de crowdfunding,102 

onde a realização de determinado projecto pode estar à distância de um pequeno con-
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tributo monetário feito por um conjunto numeroso de pessoas. Podemos ver alguns 

exemplos destas iniciativas nacionais e internacionais no Anexo 2. Plataformas online 

de crowdfunding (cf. pág. 19o).

Estes sites podem ser simultaneamente espaços “virtuais” de viabilização da pro-

dução de livros de fotografia (normalmente em estado maqueta/projecto) e espaços 

de divulgação, por se tratarem de plataformas de partilha e ligação em rede de milha-

res de utilizadores. Podemos dizer que estas plataformas estão na charneira entre o 

Momento II (Produção e Publicação) e III (Divulgação e Consumo) – d’ O Impacto da 

Nova Tecnologia, já que a sua natureza dual é um dado importante, sobretudo, para as 

edições de autor e/ou colaborativas. 

Voltando à divulgação do livro de fotografia o potencial da internet não pode ser 

desvalorizado, e não falamos apenas do comércio online: “Em adição ao marketing 

tradicional do meio impresso a actual proliferação de websites pessoais e profissionais, 

blogues, ferramentas de networking social, e outros recursos da internet são plataformas 

de marketing extremamente valiosas. A internet contém um número infindável de re-

cursos com os quais pode publicitar o seu livro”103 (Himes e Swanson, 2o11:126).

A blogosfera existente sobre o assunto também se assume imprescíndivel, en-

quanto plataforma de divulgação de conteúdo. A especificidade do tipo de público 

apreciador de livros de fotografia cria um sentido de comunidade que é muito peculiar 

na forma como se manifesta a partilha de ideias. Os bloggers são habitualmente pro-

fundos conhecedores do tema, muitas vezes coleccionadores e especialistas em deter-

minados temas e, quase sempre, pessoas ligadas ao mundo da fotografia – fotógrafos 

profissionais, curadores, professores de fotografia, galeristas, etc. Muito do discurso 

contemporâneo sobre o livro de fotografia passa pelo acompanhar dos posts, destes 

blogs, onde encontramos, as novidades, as reflexões e as críticas mais informadas.  

Alguns dos blogs mais referenciados e com maior audiência são responsáveis pe-

la criação de uma comunidade de seguidores que potenciam a discussão online sobre 

determinada temática, promovendo a troca de opiniões entre as partes e fomentando 

a interacção, nem que seja apenas no domínio virtual. 

Exemplo disso foi a iniciativa lançada pelo blog Livebooks–Resolve (blog.livebooks.

com), com o seguinte desafio “O Andy [Andy Adams do site Flakphoto] e eu inicial-

mente pensámos como é que podíamos usar os nossos blogues de uma nova forma 

para iluminar ainda mais a questão ‘Como é que é que os livros de fotografia vão ser 

no ano de 2o19?’ Não somos videntes, mas temos uma grande fé na inteligência colec-

tiva. E com todo o debate hoje em dia em torno do ‘crowdsourcing’, pensámos, porque é 

que não fazemos um post no blogue recorrendo à crowdsourcing?”104 motivados por dú-

vidas como “Como é que acha que os livros de fotografia vão ser daqui a dez anos? Vão 

ser digitais ou físicos? Abertos ao público ou registados? Vão ser lidos num Kindle ou 

num Iphone? E quais as inovações estéticas que os vão transformar?”105, um conjunto 
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de bloggers foi convidado a responder a estas questões nos seus próprios domínios, 

tendo a participação chegado aos quarenta e cinco blogs ao longo de um mês. As con-

clusões mais importantes foram sendo publicadas no blog Livebooks–Resolve de onde 

partiu o desafio. A cada post de discussão lançado foi atribuído um moderador que 

deveria tornar possível a troca de ideias sobre cada tema e fomentar a participação e 

interacção dos autores e seguidores, dando o seu feedback às respostas que iam sendo 

formuladas em torno do futuro do medium. 

Esta crowdsource106 que foi utilizada é prática corrente nos nossos dias e é cada vez 

mais uma ferramenta acessível, quando há necessidade de obter informações credíveis 

e não pagas – de peritos ou amadores – familiarizados com determinado tema, os blogs, 

as aplicações e as redes sociais, tornam a sua utilização mais acessível.

Escrever acerca da blogosfera existente sobre o livro de fotografia pode tornar-se 

uma tarefa tortuosa; primeiro, porque é infinita a quantidade de blogs sobre o tema, 

e a cada dia nasce mais um; segundo, porque a sua análise seria tão extensa, dada a 

complexidade e volume de informação, que poderia ser o tema central de uma outra 

investigação académica. Sem nos querermos tornar exaustivos há menções que têm 

de ser feitas, a bem de uma compreensão geral deste meio virtual de partilha. Apre-

sentamos uma listagem destes blogs no Anexo 3. Blogs (cf. pág. 191).

Cada um destes blogs possui as suas próprias abordagens – dos especializados (por 

exemplo em livros de fotografia japoneses ou livros raros), aos mais genéricos (que ver-

sam o estudo genérico do medium). As estratégias variam conforme os conteúdos mas o 

mais habitual é os posts serem acompanhados de fotografias dos próprios livros analisa-

dos ou, por vezes, de um vídeo. Alguns blogs apostam em entrevistas a fotógrafos, edito-

res ou até mesmo designers, sobre determinados projectos. Um dos posts que também 

é muito comum nestes blogs é aquele que, por vésperas do final de ano, apresenta um 

best-off anual. Outros são pura e simplesmente uma espécie de biblioteca virtual – com  

fotografias da capa e do miolo do livro, as características técnicas, como o formato, o 

número de páginas, a tiragem, o fotógrafo, o editor, o ano de edição ou o ISBN, sem a 

habitual review. 

Para além destes blogs surgiram recentemente algumas tentativas de apresentar 

os livros de fotografia em arquivo digital, numa espécie de repositório online. Exemplo 

disso é o site do austríaco Josef Chladek – On photobooks and books, (http://www.jose-

fchladek.com), criado em Junho de 2o13. Aqui é apresentada uma “prateleira virtual”, 

com as lombadas dos livro visíveis. O internauta, ao passar com o cursor sobre cada 

uma delas, consegue visualizar o nome do livro e o autor associado e, quando clica, 

seleccionando uma delas, consegue aceder a informação mais detalhada: imagens da 

capa, contracapa e lombada, uma breve review descrita pelo próprio blogger, onde ad-

quirir o livro (link) e informações físicas do livro (número de páginas, tamanho, local 

de edição, ano e editor). De seguida, surgem algumas imagens das páginas do livro 
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e, ainda, algumas sugestões de outros livros do mesmo fotógrafo, editor, e tema ou 

tag associada ao livro. Este projecto, que não tem objectivos lucrativos, mostra-se uma 

plataforma acessível e de interesse para conhecer melhor os livros de fotografia, in-

tegrando parte das informações mais importantes. Sem ser muito exaustiva, a review 

apresentada é quase sempre muito incisiva e pertinente. À semelhança de uma colec-

ção física, esta prateleira virtual vai, também, crescendo à medida que o tempo avança. 
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fig. 2 
Home-page do site 
http://www.josefchladek.com

fig. 3 
Exemplo de apresentação 
de livro de fotografia

© Josef Chladek

Iniciativa semelhante teve Tom Claxton, com o seu site Claxton Projects (http://www.

claxtonprojects.com), uma colecção comissariada de livros de fotografia contemporâneos 

e vintage. Um arquivo que inclui livros de alguns dos fotógrafos mais distinguidos, com o 

claro intuito de ser uma introdução aos “novos coleccionadores”. Antes de mais, trata-se 

de um projecto que celebra os grandes livros de fotografia que, para este autor, “têm ma-

ravilhosas imagens dentro” (ibid). As fotografias disponíveis não têm informação sobre os 

aspectos fisícos, apostando mais na qualidade da review do livro escrita pelo blogger. 



Outra iniciativa de dois fotógrafos espanhóis – Yosigo & Salva Lopez – Have a 

Nice Day Book (http://www.haveanicebook.com/blog) surgiu em 2011. Como os pró-

prios assumem: “O nosso objectivo é criar uma das maiores bibliotecas online sobre 

livros de fotografia em formato vídeo. Isto é uma iniciativa sem fins lucrativos, nós 

queremos meramente partilhar e disseminar a fotografia e a cultura do livro.”107 (Lo-

pez, 2o11) A grande diferença deste blog é a forma de apresentação, cada livro é divul-

gado no formato vídeo. E o vídeo é sempre acompanhado por uma música escolhida 

pelos autores, as outras informações constantes circunscrevem-se a aspectos físicos 

e técnicos: ISBN, número de páginas, formato, tipo de impressão, link (para o editor 

e o fotógrafo) e nome do músico e música escolhida para acompanhar o vídeo. A 

plataforma é muito completa e oferece soluções de pesquisa muito segmentada: por 

autor, tipologia de livro (self-publish, dummy, etc.) nome do livro ou editor e, para além 

da info de cada livro, possui ainda um menu articles (artigos) que contém uma série de 

entrevistas. Possuem ainda canal no vimeo.
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Home-page do blog
http://www.haveanicebook.
com/blog

© Yosigo & Salva Lopez

A divulgação do livro de fotografia também é feita por via das redes sociais, pla-

taformas cada vez mais utilizadas na actualidade. É bastante comum que cada blog 

possua página no Facebook ou conta no Pinterest e, mais raramente, canal no YouTube 

ou Vimeo. Estas redes sociais permitem outras formas interessantes de apoio à di-

vulgação deste medium como, por exemplo, a possibilidade de criação de grupos de 

interesse temáticos: com diferentes definições de privacidade, marcação de eventos, 

partilha de posts, fotografias e vídeos, onde cada membro pertence literalmente a uma 

comunidade, com os privilégios de partilha habituais, e permitindo que cada mem-

bro partilhe e comente a informação divulgada. Exemplo de um destes grupos, é o 

PhotoBooks, administrado por Helka Aleksdóttir, desde 1o de Fevereiro de 2o12, e que 



conta com quase 5 ooo membros (à data de 11 de Abril de 2o14). No sobre deste grupo 

podemos ler as suas intenções “Bem-vindo ao Grupo dos Livros de Fotografia! Este é 

um espaço virtual para partilhar tudo o que esteja relacionado com livros de fotografia! 

Aqui vai encontrar posts sobre livros de fotografia, links para críticas, blogues, encon-

tros, entrevistas, editoras e mais. Publique sobre o seu livro de fotografia favorito e os 

seus projectos pessoais e, mais importante, sinta-se inspirado e disfrute deste mundo 

fantástico de belos livros de fotografia!”108 (Aleksdóttir, 2o12). Outros grupos são tam-

bém muito conhecidos, como o All about Photobooks  (com cerca de 27oo membros) e 

o The Best Photobooks  (com cerca de 15oo membros). 

Podemos concluír que na contemporaneidade encontramos um contexto híbrido 

na área da edição, com várias formas de publicar, disseminar e, acima de tudo, comuni-

car. Isto tem permitido uma coexistência de linguagens e suportes. Muito embora fosse 

expectável uma competição entre eles, como sugere Adam Verity no seu ensaio Print/

Screen: Current and Future Dissemination of the Self-Published Artist’s Book – “Talvez os 

vários espaços online funcionem como um meio de propagar a comunidade do livro de 

artista, em vez de simplesmente arranjar um substituto para ela”109 (2o12:95).

O espaço expositivo

Com o actual interesse verificado pelo livro de fotografia têm sido várias as iniciativas 

promovidas por entidades associadas ao mundo da fotografia, para a divulgação do 

medium. Da criação de eventos como exposições, trade events, festivais ou feiras, à 

instituição de prémios.

Os museus levaram o seu tempo a dar aos livros de fotografia a sua devida impor-

tância mas, assim que o fizeram, contribuíram para a “educação” do grande público, 

nem sempre atento a este suporte. E têm havido curiosas formas de “exibir” estes 

objectos, desafiando a relação sensorial gerada nestes ambientes, como nos refere 

Lederman: “Contudo, no ano passado (2o11) as coisas misturaram-se todas – as expo-

sições das galerias agora têm regularmente livros de fotografia contemporâneos em 

exibição, que podem ser tocados e manuseados. Antes, só o privilégio do curador ou 

dos proprietários da obra, visitantes das recentes exposições de livros de fotografia 

são até encorajados a pegar nos livros e a folheá-los. Este repensar de como e onde os 

livros de fotografia são exibidos não é exclusivo das publicações contemporâneas, mas 

é também endereçado na apresentação de livros de fotografia raros que previamente 

só estavam disponíveis por marcação na biblioteca do museu ou num antiquário de 

livros especializado.”110 (2o12) 

Analisamos em detalhe as exposições mais relevantes para a divulgação do livro de 

fotografia no Anexo 4 – As exposições e a evolução das estratégias expositivas (cf. pág. 193).
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Feiras e Trade Events
 
Acompanhando o crescente interesse pelo livro de fotografia na contemporaneidade, 

já comprovado anteriormente, seja pelo impacto da nova tecnologia (nos seus três mo-

mentos de influência) seja pelas exposições que têm percorrido o mundo, sobretudo 

na última década, surgiram as feiras e trade events. 

Na maioria das vezes estas iniciativas estão associadas a eventos de fotografia 

ou da indústria livreira já cimentados – como por exemplo, as feiras internacionais – 

com uma boa adesão do público interessado sobretudo nas últimas novidades da área, 

desde as tecnológicas às conceptuais. 

Sendo um tema em expansão dentro da área profissional da fotografia, o livro de 

fotografia aparece ainda subordinado a um tema-mãe, esse sim, alvo de um interesse 

mais geral e consolidado. Mas o medium tem sabido tirar partido da sua posição, apa-

rentemente secundária, e do seu valor enquanto “novidade”, tendo mais recentemen-

te surgido eventos em que é o principal leitmotif. 

As feiras são, assim, locais onde o livro de fotografia marca presença entre os 

livros de arte, as fanzines, as edições de autor, os livros sobre fotografia, os livros raros 

ou os livros luxuosos. 

Apresentamos no Anexo 5 – Feiras e Trade Events (cf. pág. 2oo) uma elencagem 

das feiras e trade events que mais têm contribuído para a expansão do livro de fotogra-

fia na contemporaneidade e que resultam, quase sempre, de uma adesão e interesse 

crescente por parte de novos públicos.

As feiras analisadas – feiras da indústria livreira, de fotografia, do livro de arte ou 

livro de fotografia – têm animado o mercado de livros de fotografia e, talvez por isso, 

sejam cada vez mais frequentes e concorridas. A dinâmica gerada, seja pelas exposi-

ções, pelos prémios anuais atribuídos, pelas exposições temáticas ou, até, pelas sim-

ples bancas de livreiros, têm permitido uma divulgação mais consistente do medium 

junto de diferentes públicos, que desconheciam ou que não estavam familiarizados 

com esta tipologia de livros. Por se tratar de um mercado ainda assim reduzido, “um 

nicho” muito específico, estes são também lugares onde se potenciam relações inte-

ressantes entre comprador-vendedor, sendo propícia a troca de opiniões e a conversa 

em torno do tema.

A convivência do livro de fotografia com ambientes mais inusitados onde cons- 

tam exposições de fotografia de autor, expositores de livros de arte ou de simples ro- 

mances, permite-lhe uma sensação de integração, coloca-o em perspectiva e provoca o 

“factor surpresa” capaz de desencadear uma curiosidade momentânea no espectador.

Destacamos outras situações, com o ambiente que conduz à análise, criação, 

aquisição e celebração do livro de fotografia, sendo disso exemplo os festivais e pré-

mios que se seguem.

2.4. 

2.4. Feiras e Trade Events
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Os Festivais e Prémios

Os festivais e prémios criados nos últimos anos são resultado do interesse crescente que 

o tema livro de fotografia tem gerado, mas são, sobretudo, a face mais visível do aumento 

do seu mercado, desde as publicações editadas ao número de autores e livros vendidos. 

Têm surgido competições muito específicas, quer pelo desafio lançado quer pelo 

tipo de prémio atribuído ou, até, programa do próprio festival/feira em que se insere. 

No Anexo 6 – Os Festivais e Prémios (cf. pág. 2o8) procedemos a uma análise mais 

detalhada de alguns exemplos, certos de que são um importante contributo no estudo, 

divulgação e até na edição do livro de fotografia contemporâneo. 

Os festivais exclusivamente dedicados ao livro de fotografia são espaços que permi-

tem um contacto privilegiado entre o público, as editoras, os críticos e os próprios livros 

de fotografia. Este contacto estabelece-se por via dos programas destes festivais, nomea-

damente através: da exposição dos livros de fotografia a concurso – habitualmente com 

a apresentação duma selecção dos finalistas; dos mercados de venda directa – com a 

presença de editoras ou de livrarias especializadas; dos workshops – que promovem uma 

componente pedagógica pertinente para os interessados no processo de criação deste 

tipo de publicações e ainda das sessões de lançamento de livros de fotografia – que po-

tenciam a reflexão sobre o objecto e o contacto do público com o seu autor. 

As competições e os respectivos prémios atribuídos são iniciativas da responsabi-

lidade de entidades muito distintas tanto na sua natureza como nas suas motivações. 

De iniciativas privadas associadas a empresas, marcas ou editoras como por exemplo a 

Blurb, a Momento Pro ou a MACK a entidades e eventos implementados no mercado da 

fotografia como a Aperture Foundation, a Paris Photo ou os Rencontres d’Arles.

Existe uma tendência para o aumento da atenção dada à maqueta do livro de foto-

grafia, notória na criação de prémios específicos para livros de fotografia não editados, 

como por exemplo a categoria Dummy Award do FotoBook Festival ou o Unseen Dummy 

Award da Unseen Photo Fair. 

Nos festivais mais recentes tem sido notória esta tendência na criação de espaços 

que promovam um contacto entre os críticos e especialistas da área e os autores de livros 

de fotografia. Estes espaços permitem uma análise dos livros em maqueta podendo de-

sempenhar um papel determinante para o resultado final do objecto.

Outra tendência que verificamos foi o surgimento de um grande número de fes-

tivais internacionais, sobretudo a partir do início do séc. XIX, uma tendência que ainda 

se faz sentir actualmente, com a criação de festivais como o Viena PhotoBook Festival na 

Áustria e o Le Photobook Fest em França, ambos em 2o13. 

Em comum estes festivais e prémios têm os seus resultados, dado que funcionam 

como um “trampolim” para muitos dos seus participantes, pela oportunidade de divul-

gação que permitem junto da comunidade e do mercado do livro de fotografia. 
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A oferta formativa e académica

Outra das importantes manifestações da crescente importância dada ao livro de foto-

grafia é a oferta educativa disponível no mercado actual, dos workshops aos cursos de 

longa duração. Como pudemos analisar nos tópicos anterios 2.3. Feiras e Trade Events 

e 2.4. Festivais e Prémios, a maioria destes eventos, sobretudo as feiras e festivais, têm 

vindo a oferecer na sua programação workshop’s com boa adesão do público – que tem 

manifestado interesse pelos temas abordados. Por sua vez, as universidades, escolas 

e centros formativos na área da fotografia começaram a despertar para este suporte, e 

ajustaram os seus programas curriculares, ora introduzindo disciplinas mais especí-

ficas relacionadas com o objecto “livro”, por exemplo design editorial, encadernação, 

história da produção gráfica ou técnicas de impressão, ora criando pós-graduações e 

mestrados construídos em torno do “livro de fotografia.” 

Mas, surpreendentemente é no meio “não-académico” que têm surgido a maior 

parte das iniciativas de formação, em galerias de fotografia, museus, associações e 

grupos organizados, livrarias, bibliotecas, etc., o que nos leva a crer que o fenómeno 

é transversal, na importância que vai adquirindo junto de vários públicos, do mais 

amador ao mais académico e profissional. 

 

O modelo de curta duração – workshops e masterclasses

A maioria dos workshops111 e masterclasses112 são leccionados por fotógrafos (grande 

parte com obra publicada em formato livro, ou reconhecidos pela sua carreira na área 

editorial, como editores ou art directors), designers gráficos/editoriais e, mais espora-

dicamente, por alguns críticos ou coleccionadores. Nomes relevantes do mundo da 

fotografia e do livro de fotografia são presença habitual nestes acontecimentos – Martin 

Parr, Gerry Badger, Lesley A.Martin, Markus Schaden, Jorg Cölberg  e Joachim Schmid.  

Os destinatários destes cursos também são muito diversos, marca da informalida-

de e abertura que parece caracterizar o meio – de alunos a profissionais, de fotógrafos a 

designers e interessados. As turmas também variam em número, entre um mínimo de 

seis e um máximo de quinze participantes, o que permite um acompanhamento muito 

próximo, com um tempo de contacto maior entre o expert e o aluno.

Os critérios de admissão não são geralmente muito dissuadores, variando entre a 

entrada livre, sem inscrição prévia, o envio de um conjunto de imagens (o método de 

selecção mais frequente) ou, em casos mais criteriosos, do envio do Curriculum vitae. 

Estes cursos são normalmente pagos e têm valores muito distintos (de 15o a cer-

ca de 1 ooo euros), oscilando conforme alguns factores como: a duração, a reputação 

do tutor, o poder de compra da cidade ou o prestígio da entidade organizadora. 
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A localização também é muito variável, desde os grandes centros urbanos eu-

ropeus e americanos: Londres, Paris, Amesterdão, Nova Iorque, etc., a cidades mais 

surpreendentes como Jacarta.

Estas opções de formação de curta duração que não ultrapassam uma semana ou 

um mês de sessões de contacto, apresentam algumas vantagens face às de longa du-

ração, nomeadamente a possibilidade de privar com profissionais de grande reconhe-

cimento em áreas práticas específicas – da encadernação, ao design ou à fotografia, 

sem grande investimento de tempo e de recursos financeiros, a uma forma intensiva 

e num ambiente descontraído propício ao diálogo e ao networking.

Muitos destes workshops e masterclasses são promovidos em ambiente de festival 

ou feira sendo incluídos frequentemente como uma mais-valia nos seus programas, 

como já tivemos oportunidade de mencionar anteriormente. Contudo, existem enti-

dades – galerias a grupos organizados, passando por projectos de maior envergadura 

– que também têm apostado neste tipo de acções, e o alcance que têm neste momento 

será analisado mais detalhadamente no ponto 2.7. As Novas Plataformas de estudo e 

diálogo (cf. pág. 61). No entanto, parece-nos importante referir iniciativas de ambos os 

contextos, certos de que são referências incontornáveis na contemporaneidade pelo 

papel de destaque que têm assumido na educação para o livro de fotografia. 

A primeira tendência que verificamos ao nível dos cursos de curta duração é a 

réplica do processo de criação do livro de fotografia, uma espécie de step-by-step com 

tutoria. O que na prática significa que o seu principal objectivo é a construção de uma 

maqueta do livro final, passando por todo o processo criativo e técnico habitual. O que 

pressupõe, na maioria dos casos, que o autor traga o projecto fotográfico previamente 

preparado, assim como um conceito geral para o seu livro. Mais raramente o projecto 

fotográfico é executado ao longo do workshop, com um tema proposto pelo próprio 

tutor e comum a todos os participantes.

Outra das principais tendências encontradas é a existência de um grande enfo-

que nos aspectos mais técnicos e físicos da manufactura do livro de fotografias (como 

artefacto/objecto físico), onde se exploram diferentes tipos de encadernação com de-

monstração prática, num ambiente oficinal e com espírito “mãos na massa”. O recur-

so à maqueta impressa é, também, uma estratégia muito comum.  

Por último, e acompanhando as duas tendências anteriores, temos a oferta de 

workshops que exploram todo o processo de edição e produção, tendo em vista a auto-

-edição. Normalmente estes workshops são patrocinados e/ou promovidos por empre-

sas relacionadas com a POD, como a Blurb, incitando os participantes a conhecer as 

vantagens do seu serviço. 

Analisamos detalhadamente algumas destas iniciativas no Anexo 7 – O modelo de 

curta duração – workshops e masterclasses (cf. pág. 223), no que diz respeito a algumas 

categorias: objectivo, organização, tutores, número de participantes, etc. 
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O modelo de longa duração – pós-graduações e mestrados

A par das iniciativas de curta duração – workshops e masterclasses – têm surgido inicia-

tivas de formação de longa duração com características um pouco diferentes, quer nos 

objectivos propostos quer nos resultados alcançados.

A duração destes cursos é a primeira grande diferença encontrada – um curso 

que se desenvolve num semestre, num ano ou até em dois anos lectivos e tem obriga-

toriamente uma profundidade de estudo a nível de desempenho (por parte dos parti-

cipantes) e objectivos programáticos que nenhum workshop ou masterclass, por mais 

produtivo e intensivo, que seja, consegue almejar.   

O modelo de “longa duração” pressupõe mais tempo, maior profundidade e con-

tinuidade, fruto sobretudo das muitas horas de contacto entre o grupo de trabalho.

Este modelo foi desenvolvido principalmente no âmbito de cursos superiores e/

ou profissionais – de mestrados, pós-graduações, especializações a disciplinas semes-

trais de um programa mais alargado – dedicados à àrea da Fotografia, em instituições 

de ensino superior e escolas de fotografia. Normalmente, os seus objectivos estão 

comprometidos com o programa geral do curso em que se inserem, ou em casos mais 

particulares com o seu plano de formação.   

São leccionados por especialistas da área ou por convidados de renome na cena 

internacional, por exemplo Martin Parr – nota-se frequentemente o nomear destas 

figuras como estratégia de credibilização do próprio curso. Os destinatários deste mo-

delo são, por isso, profissionais relacionados com fotografia: fotógrafos, designers, 

editores, directores criativos, directores de arte, professores e académicos de áreas 

afins (fotografia, crítica, estética, etc.).

Os critérios de admissão são quase sempre muito selectivos, acompanhando o 

tipo de público-alvo a que se dirigem. O cariz mais académico desta oferta exige, por 

norma, uma estreita relação profissional ou académica com a área, e para tal, é solici-

tado portfólio, CV, carta de motivação e em alguns casos entrevista presencial.   

Os preços praticados também são altos, já que se tratam de especializações ain-

da raras e graus de ensino considerados elevados. Se fizermos uma análise compa-

rativa entre o modelo de curta e longa duração, podemos considerar que os preços 

cobrados, por hora, nestes últimos, são mais económicos. Ainda que seja perceptível 

que a oscilação se prenda com factores como a duração, a reputação do painel de 

professores, o custo de vida da cidade e o cariz público ou privado da instituição de 

ensino responsável. 

A maioria destes cursos decorre em grandes centros urbanos e em ambiente 

citadino – Madrid, Londres, Chicago, entre outros.

Analisamos algumas destas iniciativas, no Anexo 8 – O modelo de longa dura-

ção – pós-graduações e mestrados (cf. pág. 228) sobretudo, os objectivos que pretende-
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As novas plataformas de estudo e diálogo 

Nos últimos anos, sobretudo a partir de 2o1o, surgiram algumas plataformas de estu-

do do livro de fotografia – de publicações impressas periódicas, a grupos organizados 

de pessoas que promovem conversas e workshops em torno do tema. Estas novas plata-

formas são também manifestações do ressurgimento do meio fora dos circuitos con-

vencionais, das feiras e festivais, e têm sido responsáveis pela criação e manutenção 

de uma nova comunidade de pessoas apaixonadas por livros de fotografia.  

Projectos de âmbito internacional – como o Photobook Club –  têm feito viajar de 

cidade em cidade alguns livros de fotografia, através da sua Box of Books. Esta caixa 

vai “transportando” a história dos mais relevantes e icónicos exemplares do séc. XX, 

aos mais recentes títulos lançados. Este projecto replica o modo de funcionamento 

dos tradicionais clubes de leitura ampliando, contudo, o seu alcance dado que chega a 

uma grande comunidade, dinamizada através dos clubes locais.

Entidades de renome internacional na área da fotografia – como a tão aclamada 

Aperture Foundation – são também responsáveis por publicações pioneiras dedicadas 

exclusivamente ao tema, como o The Photobook Review, que reúne o que de melhor 

se escreve acerca dos livros de fotografia (principalmente os mais contemporâneos). 

Artigos escritos pelos nomes incontornáveis da área (fotógrafos, designers, produto-

res gráficos, editores a críticos) acerca da grande diversidade de exemplares editados 

actualmente – do table book à edição de autor. 

Existem ainda iniciativas que à data da redacção desta dissertação, começam a ga-

nhar forma, como é o caso do The Photobook Museum da Shaden Foundation, o primei-

ro museu exclusivamente dedicado ao tema. Prevemos tratar-se de um dos projectos 

mais relevantes para o estudo e divulgação do livro de fotografia, nos próximos anos, 

ou arriscamo-nos mesmo a dizer, da sua História. 

Faremos um breve levantamento destas “novas plataformas de estudo e diálogo”, 

no Anexo 9 (cf. pág. 23o) tentando perceber o seu âmbito e propósito admitindo, no 

entanto, que a sua curta existência e registo inovador podem limitar o alcance da aná-

lise aqui exposta. 

2.7. 
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ram alcançar; as tendências que se conseguem traçar; os públicos-alvo envolvidos e 

as estratégias educativas implementadas. A elencagem que se segue, não pretende 

ser exaustiva, uma vez que não é o cerne desta investigação. A inclusão desta breve 

referência procura sim ser elucidativa de um contexto, onde a diversidade, qualidade 

e quantidade da oferta educativa tem sido notória. 



O fenómeno da publicação independente1132.8. 

Embora a utilização do termo “independente”, na identificação de um certo tipo de 

publicação esteja vulgarizada, e padeça de uma espécie de modismo, no meio editorial 

contemporâneo a sua aplicação merece um esclarecimento quanto à natureza, algo 

complexa, que esta “forma de produzir” pressupõe. 

Reconhecemos a existência de outras expressões, que não sendo sinónimas, po-

dem caracterizar o mesmo tipo de publicação: auto-edição, edição alternativa, margi-

nal, underground, DIY. Embora existam algumas nuances entre as definições destas 

terminologias, todas partilham a noção de autonomia ao nível dos conteúdos, produ-

ção e muitas vezes distribuição. No âmbito desta investigação foi adoptada a desig-

nação “publicação independente” sempre que nos referimos a um livro de fotografia 

concebido, produzido e/ou distribuído fora do circuito habitual.   

O mesmo será dizer que o autor da publicação independente assume o controlo 

de todo o processo de publicar, desmultiplicando-se em várias tarefas, e movendo 

todos os esforços no sentido de cumprir o seu objectivo final. Como afirma Ellen Lup-

ton: “Publicar é expor-se, ao proclamar que se tem conteúdo que vale a pena ser parti-

lhado com outras pessoas (...). Muitos esforços de publicação são, contudo, motivados 

não tanto pelo lucro como pelo desejo humano universal de partilhar ideias através de 

um meio permanente, reproduzível e permutável”114 (2oo7). 

Alguns autores verificam um crescendo desta tendência – da auto-edição/edi-

ção independente – no contexto da fotografia contemporânea: “Existe também uma 

expansão notável nas actividades da auto-publicação por parte dos fotógrafos e ar-

tistas que recorrem à fotografia”115 (Wilkie, Carson e Miller, 2o12:15) e “O acto de 

auto-publicar tem visto uma grande ressurgência na prática fotográfica recente e está 

muito em voga.”116 (Murray, 2o12:29) E elencam possíveis factores – “Isto resultou 

numa colecção de trabalho mista: em alguns momentos a decisão de fazer o trabalho 

no formato do livro impresso é inteiramente apropriada, e não envolver editoras já 

estabelecidas no processo de produção significa que o trabalho tem muitas vezes uma 

abordagem imediata e inovadora que falta a muitos dos livros de arte mais correntes. 

Existe também um grupo de praticantes que parecem ter sido apanhados na tendên-

cia para o trabalho auto publicado [vendo-o] como uma forma fácil de promover a sua 

prática em vez de [tomarem] uma decisão informada sobre se esta é ou não a forma 

mais apropriada de apresentar o seu trabalho”117 (ibid).

É de resto esta motivação intrínseca do seu produtor que lhe acrescenta valor, 

sobretudo de autoria, como explica Badger: “Os livros de fotografia são o lugar onde 

os fotógrafos podem ser mais individuais(...). Não existe tanta pressão em ter um 

estilo próprio como existe numa galeria.”118 (apud Everett, 2o14) Himes e Swanson 

subscrevem a mesma ideia admitindo que é uma necessidade transversal à classe dos 
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fotógrafos, e de certa forma emocional – “Quase que nem é preciso dizer que todos os 

fotógrafos querem um livro do seu trabalho. É um marco importante, um indicador 

de sucesso e reconhecimento, e uma possibilidade de colocar a selecção do trabalho 

de alguém nas mãos de centenas, se não milhares, de pessoas. Para além disso, é por 

si só excitante ter um livro com as suas próprias fotografias!”119 (2o11:26)

Esta autonomia é aliás uma ambição dos primórdios do medium – “Qualquer 

homem [poderia ser] o seu próprio impressor e editor [Talbot, 1839:HS/17/289](...) 

Agora, 17o anos depois, a predição de Fox Talbot está a ser realizada”120 (Spowart, 

2o11:7). Uma autonomia praticada desde essa altura – British Algae: Cyanotype Impres-

sions, Anna Atkins, 1843 – como defende Sylvia Borda: “Atkins tornou-se a primeira a 

imprimir e autopublicar um livro através da fotografia – mais especificamente através 

do processo de cianotipia. Em 1843, ela usou habilmente o método do fotograma para 

transferir o seu texto caligráfico e gravar as formas em silhueta nas suas plantas.”121 

(apud Wilkie, Carson e Miller, 2o12:37).

fig. 5, fig. 6 e fig. 7
British Algae: Cyanotype Impressions, Anna Atkins, 1843
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A edição independente apesar de ter sido prática usual sobretudo durante a década 

de 6o e 7o do século passado, por artistas como o americano Ed Ruscha – autor do Twen-

tysix Gasoline Stations (1963), um dos mais importantes exemplares da história do livro 

de fotografia – apenas agora é tida como um fenómeno significativo: “Auto-publicar não 

é um novo desenvolvimento na fotografia mas, recentemente, a tendência para fazer, 

editar, desenhar e produzir o seu próprio livro de fotografia parece que se tornou num 

fenómeno underground.”122 (O’Hagan, 2o1o) 

Mas porquê auto-editar um livro de fotografia? Forester avança uma possível res-

posta – “É muitas vezes considerado um processo mais rápido e barato do que con-

tactar editoras tradicionais com um grande nível de controlo criativo e editorial.”123 



(2oo7:19) Editar de forma independente tem vantagens claras – controlo e acompa-

nhamento de todo o processo, liberdade criativa, incentivos financeiros (por exemplo 

crowdfunding); mas tem também muitos desafios e riscos – gestão difícil do tempo, 

envolvimento emocional e consequente stress, possível inexperiência na resolução de 

problemas, distribuição condicionada, equipa de trabalho reduzida (condicionando o 

feedback dos experts da indústria) que se podem transformar rapidamente em proble-

mas de difícil resolução. 

Com um mercado potencial que tende a aumentar, mas que é ainda residual, estas 

plataformas de edição assumem-se como lugares de experimentação, em que o discur-

so e a estética daí resultantes são, por vezes, disruptivos, fruto do recurso a técnicas 

de manufactura em desuso, ou das conhecidas limitações/potencialidades da própria 

produção (POD, edição limitada, numerada, etc.). Lesley Martin, refere a este respeito: 

“As pessoas estão a manipular as encadernações, fazendo uma bonita selecção de tecido 

e fazendo coisas que não se encontram usualmente nos processos convencionais de 

fábrica. Respeito muito a criatividade no mundo da auto publicação e o nível de produ-

ção tem vindo a crescer dramaticamente.”124 (2o13) Parr e Badger, muito recentemen-

te, também reflectiram sobre esta questão defendendo que na contemporaneidade, 

a qualidade do trabalho independente no mercado da edição de livros de fotografia é 

equiparável áquele que é praticado nas edições comerciais: “Apesar de (o livro de foto-

grafia auto-publicado) ser uma força significante na cultura do livro de fotografia con-

temporânea, é simplesmente uma forma de produzir livros de fotografia. Para além 

das sensibilidades singulares do autor, o livro de fotografia auto-publicado distingue-

-se do convencional apenas na forma da sua gestação e nascimento (...) muitos livros 

de fotografia autopublicados parecem exactamente os mesmos que aqueles que são 

produzidos por empresas de publicação (...) O livro de fotografia auto-publicado é se-

fig. 8 e fig. 9
Twentysix Gasoline Stations, Ed Ruscha 1963
© MCAD Library
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guramente um fenómeno que está a fazer crescer exponencialmente a quantidade de 

livros de fotografia no mundo, mas muitos acreditam que a tendência simplesmente 

fez com que o número de livros maus crescesse.”125 (2o14:6,7)

Alec Soth, uma das figuras pioneiras deste fenómeno, mentor da pequena editora 

Little Brown Mushroom (2oo8, St. Paul – Minnesota) e também autor independente 

(o seu primeiro título Slepping by the Mississippi foi auto-editado em 2oo4, sendo de-

pois lançado pela Steidl), adverte para os perigos da sua vulgarização: “(...) pode ser 

demasiado fácil alcançar um sentido de realização. É tão fácil fazer um livro com essa 

tecnologia, mas isso não garante que o trabalho seja bom.”126 (apud Himes e Swanson, 

2o11:153)

Tim Daly no seu livro Creating Digital Photobooks (Argentum, 2oo8) analisa esta no-

va forma de publicar à luz da sua “democratização” – “Os livros de fotografia oferecem 

agora a todos a possibilidade de trazer a uma muito necessária conclusão muitos projec-

tos fotográficos (...). Antes da imagem digital ter alterado a forma como fotografamos, 

armazenamos e imprimimos, muitos bons projectos fotográficos continuavam sem ser 

publicados ou exibidos e estavam para sempre arquivados numa caixa.”127 (2oo8:7)

Ainda a este respeito Lesley Martin reforça o papel determinante da tecnologia 

no processo de expansão do livro de fotografia independente ou autoeditado – “Não é 

novo, (a autopublicação) mas com a tecnologia a cruzar a desktop publishing a cruzar o 

print on demand a cruzar a impressão digital é incrível o que se pode fazer agora. (...) 

O processo de fazer um livro é orientado pela tecnologia tal como outros aspectos da 

fotografia.”128 (2o13) 

A acessibilidade permitida pelo baixo custo da impressão digital é um dos princi-

pais motivos encontrados para o crescente número de livros de fotografia autoeditados/

independentes: “Mas com a disponibilidade da tecnologia de impressão barata, articulada 

com o crescimento do networking dos media sociais, os fotógrafos são agora capazes de 

desenhar, imprimir e promover o seu trabalho com relativa facilidade.”129 (Holland, 2o14) 

fig. 10
Slepping by the Mississippi  
Alec Soth, 2004
autoeditado, 25 exemplares
© Collectors Folio

fig. 11
Slepping by the Mississippi  
Alec Soth, 2004
Steidl, Göttingen
© Barnes&Noble
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Mas as implicações da edição independente estendem-se também à forma de comerciali-

zação destes títulos – “Novos modelos independentes e autopublicados estão a reconfigu-

rar a maneira como os fotógrafos criam e comercializam livros.”130 (Crager, 2o14)

Conforme defendem alguns autores, a nova tecnologia tem sido muito impor-

tante para o crescimento do livro de fotografia independente: “Demorou muito tempo, 

mas 175 anos depois com as tecnologias digitais incluindo software DIY de design de 

livros, plataformas print on demand tais como a a HP Indigo, o livro de fotografia auto-

publicado está a ir ao encontro da predição de Talbot. Nunca foi tão fácil para alguém 

fazer livros”131 (Spowart, 2o13:29) e “(...)Mas o self-publishing verdadeiro em que o fotó-

grafo desenha, imprime e distribui o livro por ele ou ela próprios é uma das áreas que 

mais rapidamente estão a crescer no ramo.”132 (Parr & Bardger, 2o14:6) Sobretudo, 

para a democratização do seu acesso, da sua produção e edição, à sua divulgação e 

consumo (cf. pág.49).

O interesse generalizado do público, pela manufactura do objecto-livro, tem-se 

repercutido até na oferta crescente de workshops e masterclasses. Lesley Martin fez uma 

breve referência a esta tendência – “As pessoas estão a tirar cursos de encadernação”133 

(apud Brook, 2o13), que ilustra o nível de especificidade do fenómeno DIY na contem-

poraneidade. Estes workshops têm sido promovidos no âmbito da programação de festi-

vais e feiras do livro/de fotografia, mas também em grupos independentes organizados, 

criados com o intuito de promover a prática da auto-edição e da edição independente.   

O contexto social também tem propiciado a legitimação do livro de fotografia, 

particularmente o independente – “A disciplina do livro de fotografia tem agora co-

mentadores e críticos, existem prémios, conexões com os livros de artista, suportando 

grupos independentes como Self Publish Be Happy, The Photo Book Club e o Indie 

Photo Book Library”134 (Spowart, 2o11:xx). Estes grupos independentes – de âmbito 

local a nacional – têm criado dinâmicas muito interessantes promovendo o diálogo 

entre criadores, experts e o seu público – Photobook Show, Read that Image ou The Li-

brary Project – que iremos analisar mais detalhadamente de seguida. A criação destes 

projectos, sobretudo a partir de 2o1o acaba por reflectir o aumento da procura no mer-

cado por entidades e ferramentas, de ajuda à auto-edição ou à edição independente. 

Em última instância são responsáveis pelo número crescente de publicações editadas 

neste registo. 

Alguns títulos auto-editados ou independentes têm alcançado notoriedade ao fa-

zerem parte das shortlists de prémios internacionais, como observou Lesley Martin – 

“Existem 20 livros na lista de finalistas do Paris-Photo/Aperture First Book e 14 deles são 

autopublicados”135 (apud Brook, 2o13). Recentemente têm mesmo ganho alguns dos 

prémios internacionais mais relevantes, exemplo disso são Concresco (cf. fig. 12, fig.13 

e fig. 14), autoeditado por David Galjaard (2o12) que arrecadou o First Photobook Prize 

2o12 do The Paris Photo-Aperture Foundation Photobook Awards ou o The Afronauts (cf. 
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fig.15, fig. 16 e fig. 17), autoeditado por Cristina de Middel (2o12) e que foi galardoado 

com o ICP Infinity Award.

Chris Boot, director executivo da Aperture, demonstrou algum entusiasmo com 

a conjuntura actual aquando da apresentação dos trinta nomeados Photobook Awards 

2o12 – “O que é tão excitante neste momento é que agora toda a gente pode fazer, pro-

mover e distribuir um livro e encontrar um público. Milhares de milhares de pessoas 

com algo para dizer através das imagens estão precisamente a fazê-lo. Isto muda tudo. 

[Esta] área está bastante aberta; agora todos somos publicadores. Isto está agora mes-

mo a tornar-se realmente interessante”136 (2o12).

fig. 12, fig. 13 e fig. 14 
Concresco
David Galjaard, 2012
168 pp, Impressão O!set
213 x 340 mm
750 exemplares
(78 edições especiais)
© Mrs. Deane, The 
Independet Photobook blog

fig. 15, fig.  16 e fig. 17
The Afronauts
Cristina de Middel, 2012
88 pp, Impressão O!set
170 x 230 mm
1000 exemplares
© Jörg Colberg, 
Conscientious
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Notas II

51 Nowadays PhotoBooks are a great democratic medium for photographers to express themselves. 
Everyone can make them and create their own podium. These podia deserve a place to frame 
them. And above all: PhotoBooks are addictive, but don’t kill you.

52 Título atribuído, por Martin Parr e Gerry Badger, ao texto introdutório do último volume (III) da 
trilogia The Photobook: A History (Phaidon, 2014); Apropriado pela autora da dissertação, por 
esclarecer e sintetizar o estado do livro de fotografia contemporâneo, tratado neste II Capítulo.  

53 Historically photographers have a long-lived love a!air with the photobook.
54 Ensaio que tenta reflectir acerca da importância deste medium, a relação estabelecida entre livro 

e fotografia e sobretudo o seu significado no seio da fotografia contemporânea; lugar ainda para a 
análise dos critérios que fazem um “grande” livro de fotografia e, por fim, a crítica de alguns títulos, 
lançados recentemente.

55  Photography books have never commanded greater interest than they do today. Each year they 
are published by the hundreds worldwide, collected and hunted down by the obsessed (this 
writer included), and sold at triple and quadruple their retail value. They provide an artist with 
a passport to the international photography scene and create occasions for exhibitions, talks, 
gallery walks, and reviews. Both the supply and the demand seem to be increasing unabated.

56  What was surprising – and gratifying – was the hight level of interest we found in photobook. We 
knew that there were enthusiasts out there, but we were astonished by the numbers by the num-
bers, and also by the absolute passion they had for photobooks. (...) And nowhere, it seems, is the 
physical book in better health than in the genre of the photobook.

57  sculptured bookmaking.
58  a layered.
59  collaged photobook.
60  facsimile objects – letters and other documents – into the book, in an e!ort not only to heighten 

the narrative experience, but also, one might speculate, to reinforce the value of the book’s mate-
riality in the face of the ‘immaterial’ electronic publication.

61 co!e table books – (livro de mesa de café) é um livro de grandes dimensões, geralmente de capa 
dura colocado habitualmente numa área ou zona da casa de acesso aos convidados e na qual ele 
pode manifestar-se para inspirar a conversação. O seu assunto é predominantemente não-ficção 
ou pictórico ou um livro de fotografia. Uma vez que eles são destinados a que qualquer um que 
possa pegar-lhe para uma leitura leve, a análise interna é muitas vezes mais básica. Posto isto, o 
termo co!e table books pode ser utilizado para indicar perjorativamente uma abordagem super-
ficial do tema ao referir-se a determinado livro.

62 trade books – livros comerciais. 
63 From Blurb to Phaidon, there are innumerable ways to create, publish, and market books, and to 

place them in the hands of the anonymous masses and hungry collectors.
64 Now magazines rarely have the budgets to commission photojournalism or documentary work 
65 Institutions are not providing the right support and space for contemporary photography. Photo-

graphers find that space in books.
66 There’s also an exciting new phenomenon to be considered: the advent of graphic-design com-

puter programmes, of digital and ‘on demand’ printing, has meant that photographers have every 
means to make their own photobooks at a reasonable cost.

67 At the level of the photographer—and that means everyone with a computer and some sort of 
image-making device—the print-on-demand phenomenon is perhaps the most revolutionary as-
pect of this new golden age. A gaggle of companies have cropped up that put the ability to print 
and sell books in quantities of one or more into the hands of anyone willing to pay for the process. 
At a starting price of $15.95, who can’t?

68 In the last 10 to 15 years there has been a cultural shift, with people being more alert about new 
photobooks and going back and collecting the old ones, and with book fairs devoted to photobooks.

69 “New Golden Age” (Graham apud Himes, 2008:166)
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70  Egad, it seems that the world is coming to an end. As if the irresistible rise of online journals and e-
-books was to lay waste in two days to print, a technology that has endured for centuries. However, su-
ch dire auguries not with standing, the mother of all contradictions is that the photobook is flourishing.

71  You want to make a book, the reason I suggested was down to modern technology, is that now 
you can(...) whether it be in making of the images, the book production process, or newly-invented 
distribution channels, modern technology has opened up publishing to just about anyone with the 
motivation and determination to give it a go.

72 I don’t think that the book will disappear in the face of new technology – as long as we have pho-
tography, we’ll have photobooks.

73 (Kindle) é um leitor de livros digitais desenvolvido pela filial, Lab 126, da Amazon, que permite aos 
usuários comprar, guardar, pesquisar e, principalmente, ler livros digitais, jornais, revistas, e outras 
medias digitais (sem ser necessário o acesso à internet). 

75 No longer has to happen in lengthy stages; teh maker can ‘come back’ to their text instantaneously 
to cut, paste and generally fiddle (rather than waiting days or even weeks for proofs).

76 (desktop publishing) é o uso do computador e software para criar apresentações visuais de ideias 
e informações. Os documentos de edição electrónica podem ser para desktop ou impressão 
comercial ou distribuição electrónica, incluindo PDF, apresentações de slides, e-mail, newsletters, 
epub, e na web. É o processo de usar os computadores e software específicos para combinar tex-
to e gráficos para a produção de documentos, como boletins informativos, brochuras, livros, pá-
ginas da Web, etc. (impressão e Web design)” (in http://desktoppub.about.com/CS /iniciantes/f/
what_dtp.htm).

77 (virtual publishing) é a criação de publicações que são apenas editados de forma digital através 
de epub, PDF, etc. 

78  Print is di"cult. It’s cumbersome and expensive. Higly impractical.
79 But it’s also archival, beautiful, and emotive. Print can be intimate in a way the web never can.
80  It is a new era of book production as well as book reading(...) A book is no longer a three-dimen-

sional object; rich multimedia-enhanced, multiple-language content that is readable on a new ge-
neration of mobile devices, such as the iPad and the Android, will forever change the experience 
of reading. These changes are termed EPUB 2.1.

81 Authors should explore how multimedia can expand the experience of their book, and secure the 
content and related rights for this new model.

82  It is an exciting period of invention that can benefit photographers and authors.
83  I haven’t seen anything digital that related to photobooks, they don’t have the tactility of looking 

through a book, that intimate experience is lost with e-books.
84  In the world of art and photography-book publishing, most publishers see three thousand copies 

asa the upper limit of a book’s potential market, and the range of quantities varies widely and 
depends on various factors, including cross-marketing potential, name recognition of the photo-
grapher, and supporting activities, such as exhibitions or corporate sponsorship.

85 There is still a stigma associated with digital printing, however, with the print quality being consi-
dered inferior by some.

86 The luminosity of images from o!set printing just can’t be matched by digital printing, there’s no 
sense of there being layers and layers of ink on the page.

87  The print quality is absolutely similar on digital presses as if they were printed o!set. Printing on 
demand is very well suited to artist books, because the market is specialised and sales are very 
limited. Unfortunately art is a matter of specialists.  

88 Rather have cheaper printing and less good paper than make the book available at a very expen-
sive price.

89 The most revolutionary tool made available to photographers (and all aspiring authors) in the last few years.
90 I don’t think photobook companies have any relationship to the photobook, they can’t compete 

with traditional publishers.
91 Unfortunately the cost of printing a single copy of a book is many times more than the unit cost of 

a print run of several thousand.

Notas II



92 Making a book is easier and more a!ordable. Digital printing through groups such as Conveyor Arts, Pa-
per Chase Press and Editions One allow for smaller runs. Even Blurb has good options for customization. 

93 (In-store printing) Impressão em loja.
94  Today computers, e-book readers and iPad seem to promise the final dematerialization of the 

book in favour or fragmented flows of digital texts and images flickering on di!erent screens. 
Arguably, however, such technologies have revitalized the production and dissemination of paper-
-based photobooks. In a more general sense, the photobook’s latest disincarnation into data to be 
re-materialized by means of a variety of devices – all imbued with their specific tactile pleasures 
and frustrations – is but the latest demonstration of the nature of both photographs and books as 
‘multiple instance or type artwork’, which are more akin to plays, songs or script than a unique or 
‘ontologically singular’ artwork such a painting.

95 It is the territory between digital and analogue which o!ers both creative potential and, through such 
rapid progression and fluidity, challenges for those engaged with collection and preservation.

96 Developing and emerging technologies clearly play a key role in the development of artistic prac-
tice. In the case of the artist’s book, fast and cost-e!ective printing becoming readily available 
made the democratic multiple a possibility.

97 (PressPausePlay) – http://www.presspauseplay.com/.
98 The internet has definitely opened up the photobook market.
99 Substantial investment in modern warehouses, computer systems, fork-lift trucks and highly auto-

mated order-picking and despatch procedures.
100 just-in-time refere-se a um sistema de produção em que os materiais ou componentes são entre-

gues imediatamente antes de serem pedidos a fim de minimizar os custos de armazenamento.
101 order-picking – A separação de pedidos ou operação de ordem de preparação é um dos proces-

sos de um armazém de logística. Consiste na junção e organização de artigos numa quantidade 
específica antes do envio/despacho para satisfazer os pedidos dos clientes. 

102 crowdfunding (Michael Sullivan, 2006) ou financiamento coletivo consiste na obtenção de capital 
para iniciativas de interesse colectivo através da agregação de múltiplas fontes de financiamento, 
em geral pessoas interessadas na iniciativa. O termo é usado para descrever especificamente ac-
ções na Internet com o objetivo de arrecadar dinheiro para artistas, jornalismo cidadão, pequenos 
negócios e start-ups, campanhas políticas, iniciativas de software livre, filantropia e ajuda a regiões 
atingidas por desastres, entre outros. É usual que seja estipulada uma meta monetária mínima que 
deve ser atingida para que o projeto seja viabilizado. Caso os recursos arrecadados sejam inferio-
res à meta, o projeto não é financiado e o montante arrecadado volta para os doadores.

103 In addition to traditional marketing through print media, the current proliferation of personal and 
professional websites, blogs, social-networking tools, and other Internet resources are extremely 
valuable marketing platforms. The Internet contains an endless number of resources with which 
to publicize your book.

104 Andy (Andy Adams da Flakphoto – http://flakphoto.com) and I initially wondered how we could 
use our blogs in a new way to further illuminate the question, ‘What will photobooks be like in the 
year 2019?’ We’re not psychic, but we do have a lot of faith in collective intelligence. And with all 
the talk these days about ‘crowd-sourcing,’ we thought, why can’t we crowd-source a blog post?

105 What do you think photobooks will look like in 10 years? Will they be digital or physical? Open-
-source or proprietary? Will they be read on a Kindle or an iPhone? And what aesthetic innova-
tions will have transformed them?

106 (crowdsourcing) “É o processo de obtenção de trabalho ou financiamento, geralmente on-line, a 
partir de uma multidão de pessoas. A palavra é uma combinação das palavras ‘multidão’ e ‘tercei-
rização’. O objectivo é levar o trabalho e terceirizar para uma multidão de trabalhadores.”* (Daily 
Crowdsource, 2014)
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107 Our goal is to create one of the biggest online libraries about photobooks in video format. This is a 
nonprofit initiative, we merely want to share and disseminate the photography and book´s culture.

108 Welcome to PhotoBooks Group! This is a virtual space to share everything related to photography 
books! Here you will find posts on photobooks, links to reviews, blogs, photobook meetings, inter-
views, book publishers and more. Do post about your favorite photobooks and personal projects 
and, the most important, get inspired and enjoy wonderful world of beautiful photography books!

109  Perhaps the various online spaces function as a means of propagating the artist’s book communi-
ty, rather than simply providing a substitution for it.

110  However, in the past year things have gotten all mixed up — gallery exhibitions now regularly have 
contemporary photobooks on display that can be touched and handled. Previously only the privi-
lege of the curator or the lenders, visitors to recent photobook exhibitions are even encouraged 
to pick up photobooks and turn their pages. This rethinking of how and where photobooks are 
exhibited is not exclusive to contemporary publications, but is also being addressed in the pre-
sentation of rare photobooks that were previously only available by appointment to a museum 
library or a specialized antiquarian book dealer.

111 Denomina-se workshop o evento de formação dado por um orador (tutor ou facilitador — a pessoa 
responsável pelos conteúdos apresentados na sessão) a uma audiência (ou público — conjunto de 
pessoas) sobre um determindado assunto de interesse para ambas as partes. Destaca-se de ou-
tras tipologias de curso (palestras, seminários, etc.) pelo seu pendor proeminentemente prático, 
em que a habitual “plateia” deixa de ser meramente espectadora e passa a participar activamente 
na sessão, sendo, por isso mesmo, um modelo mais propício ao diálogo e à experimentação muito 
próximo do conceito de “oficina.”

112 O conceito de masterclass, resgatado do ensino musical, define um curso, dado por alguém espe-
cializado, ou com habilidade em determinada área. Neste contexto, aproxima-se da definição de 
workshop, sendo que, no caso das masterclasses enumeradas, a duração é maior, estendendo-se 
muitas vezes por uma semana num ritmo intensivo e contínuo. 

113 “É sobre pessoas que organizam o processo todo de publicar por elas mesmas dos conteúdos à 
distribuição, no lado oposto do sistema eficiente da divisão do trabalho”** (Graphic, 2oo9). Por-
tanto, e segundo este racíocinio, entende-se por publicação independente algo que é produzido à 
margem, sem dependência de outros, com total liberdade e autonomia, pressupondo que os seus 
autores se afastem do modus operandi das estruturas editoriais convencionais, com motivações 
centradas no retorno financeiro implicado no negócio de publicar e distribuir. 

114 To publish is to put yourself out there, by proclaiming that you have content that’s worth sharing 
with other people(...) Most publishing ventures, however, are motivated not so much by profit as by 
the universal human desire to share ideas through permanent, reproducible, exchangeable media.

115 There is also a notable expansion in the activities of self-publication by photographers and artists 
who use the photograph.

116 The act of self-publishing has seen a large resurgence in recent photographic practice and is very 
much in vogue.

117 This has resulted in a mixed collection of work: in some instances the decision to realise the work 
in printed book format is entirely appropriate and not involving established publishers in the pro-
duction process has meant that the work often has a immediacy and innovative approach that is 
missing from a lot of ‘co!ee-table’ art books. There is also a group of practitioners who seem to 
have tagged on to the trend for self-published work as an easy way to promote their practice rather 
than as an informed decision about this being the most appropriate way to present their work.

118 Photobooks are the place where photographers can be more individual (...) There’s not so much 
pressure on having a signature style as there is in a gallery.

119 It almost goes without saying that every photographer wants a book of his or her work. It’s a major 
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milestone, an indicator of success and recognition, and a chance to place a selection of one’s work 
in the hands of hundreds, if not thousands, of people. Plus it is just plain exciting to hold a book of 
your photographs!

120 Every man [would be] his own printer and publisher (Talbot, 1839:HS/17/289) (...) Now, 170 years on, 
Fox Talbot’s prediction is being realised.

121 Atkins became the first print and self-publish a book through photography – more specifically 
through the cyanotype process. In 1843, she cleverly used the photogram method to transfer her 
handwritten text and record the silhouetted forms of her plants.

122 Self-publishing is not a new development in photography, but recently the trend to make, edit, 
design and produce your own photobook seems to have become an underground phenomenon.

123 Is often considered to be a quicker and cheaper process than approching traditional publishers, 
with a greater level of creative and editorial control.

124 People are manipulating bindings, making beautiful cloth selection and doing things that you don’t 
find in the usual factory processes. I really respect the creativity in the self-pub world and the 
level of production has really increased dramatically.

125 Although it (self-published photobook) is a sinificant force in contemporary photobook culture, 
it is simply a way of producing photobooks. Other than the singular sensibilities of its author, the 
self-published photobook is distinguished from the regular photobook only in the manner of its 
gestation and birth (...) many self-published photobooks look exactly the same as those produced 
by publishing firms (...) The self-published photobook is certainly a phenomenon that is exponen-
tially increasing the quantity of photographic books in the world, but many believe that the trend 
has simply increased the number of bad books.

126 (...) it can be too easy to reach a sense of accomplishment. It’s so easy to make a book with that 
technology, but it doesn’t guarantee that the work is any good.

127 Photobooks now o!er everyone the chance to bring to much-needed closure to many photogra-
phic projects(...) Before digital imaging altered the way we shoot, store and print, many good pho-
tographic projects remained unpublished or not exhibited and were filed away forever in a box.

128 It’s not new, (self-publishing) but with technology intersecting with desktop publishing intersec-
ting with print-on-demand intersecting with digital printing it is amazing what you can do now. (...) 
Bookmaking is technology driven just like other aspects of photography.

129 But with the availability of cheap digital printing technology dovetailing with the rise of social 
media-led networking, photographers are now able to design, print and promote their work with 
relative ease.

130 New indie and self-publishing models are reshaping the way photographers create and market books.
131 It has been along time coming, but 175 years later with digital technologies including DIY book 

design software, print-on-demand presses like HP Indigo, the self-published photobook is fulfilling 
Talbot’s prediction. It’s never been easier for anyone to make a photobooks.

132 (...) But real self-publishing where the photographer designs, prints and distributes the book by 
him or herself is one of the fastest growing areas in the field.

133 People are taking book binding courses.
134 The photobook discipline now has commentators and critics, there are awards, linkages with the 

artists book, supporting independent groups like Self Publish Be Happy, The Photo Book Club 
and the Indie Photo Book Library.

135 There are 20 books in the Paris-Photo/Aperture First Book shortlist and 14 of them are self-published.
136 What’s so exciting about this moment is that now anybody can make, promote, and distribute a 

book and find an audience. Tens of thousands of people with something to say with pictures are 
doing just that. This changes everything. The field is wide open; we are all publishers now. This is 
just starting to get really interesting.
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III

“
O livro de fotografia tem tudo. Impressão, design e edição com uma 

sensação de toque, peso e cheiro. Não há melhor maneira de provar a 

riqueza do meio.137 

¬ Mariko Takeuchi Tokyo, 2014

O LIVRO DE FOTOGRAFIA CONTEMPORÂNEO 
E O CONTRIBUTO DO DESIGN 





Foi referido no capítulo I que o livro de fotografia sofre de uma certa indefinição, 

resultado de um estudo do medium ainda muito recente e do pluralismo de opiniões 

e expressões formais que povoam a contemporaneidade. Apesar disso, tentamos 

apresentar uma espécie de definição – que sintetiza os elementos que constituem este 

objecto – fruto do confronto das diferentes opiniões recolhidas. Um dos elementos 

elencados foi: “Um design e uma produção gráfica consequente e ajustada, que derive 

do seu conteúdo editorial” (cf. pág. 31). Este estudo nasce da urgência de estudar a re-

lação entre o design editorial e o livro de fotografia, nesse sentido, o capítulo III desta 

dissertação servirá para aprofundar esta questão.

O livro de fotografia apesar das suas especificidades é um objecto que se enquadra 

na definição do objecto livro – “O livro: um contentor portável que consiste numa série 

de páginas impressas e agregadas que preserva, anuncia, expõe e transmite conheci-

mento a um público instruído através do tempo e do espaço”138 (Haslam, 2oo6:9). Co-

mo é sabido, o design editorial desempenha neste objecto um papel relevante, sobretu-

do ao nível da sua configuração formal e objectualidade. Serão, por isso, analisados os 

componentes do livro e os elementos de design que o constituem, certos de que o seu 

conhecimento é decisivo para a compreensão do contributo do design editorial. 

Não pretendemos aqui sobrevalorizar as questões do design editorial, numa 

perspectiva meramente formal ou estética, face ao conjunto de “ingredientes” que 

constituem o livro de fotografia. Não valorizamos o livro de fotografia como mero 

congregador de “valor” – o livro pelo livro: capaz de atingir o estatuto de peça de arte 

ou artefacto raro, passível de coleccionar e comercializar no mercado elitista da arte. 

Como nos dizem Hochuli e Kinross, existem livros de fotografia que atingiram já este 

patamar – “São fetiches caros”139 (apud Spowart, 2o11:24) – muito pelas suas opções-

formais (sobretudo as que se prendem com a produção gráfica). 

Embora reconheçamos a existência desta tendência na contemporaneidade – 

“forma do livro aberrante”140 (Spowart, 2o11:24) – caso em que os livros deixam de ser 

objectos funcionais: com uma forma e fisicalidade comuns, que contempla um ma-

nuseio confortável e oferece resistência ao desgaste do tempo; acreditamos no design 

como mais um elemento da equação em estreita relação com o conteúdo editorial, 

nascendo através deste de forma criativa e consequente. 

Relembramos o que nos diz Gossage sobre a “equação perfeita” de um bom 

livro de fotografia, este deve possuír quatro características essenciais: 

1. bom trabalho fotográfico; 

2. funcionar como um mundo conciso; 

3. possuir um design que complemente o que está a ser tratado; 

4. tratar um conteúdo de interesse contínuo. 

O contributo do design editorial3.1. 
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A partir da década de 8o do séc. XX o design foi alvo de uma extensa análise e 

um aceso debate (fruto da evolução e re-definição da disciplina) e encetado por vários 

autores: “Durante o último quartel do séc. XX, a tecnologia electrónica e a informática 

avançaram a um ritmo extraordinário, revolucionando muitas das áreas da actividade 

humana. O design gráfico foi irrevogavelmente transformado pelo hardware e software 

dos microcomputadores e pelo crescimento explosivo da internet. (...) Nos anos 199o, 

a tecnologia digital possibilitou que uma única pessoa operando um microcomputa-

dor controlasse a maioria – ou mesmo a totalidade dessas funções (dos compositores, 

arte-finalistas, operadores de cameras e impressores)” (Meggs, 2oo9:626). Spowart 

parece partilhar uma opinião similar – “Há vinte e cinco anos atrás começou uma 

revolução nos computadores que anunciava uma cascada de tecnologias que estavam 

prestes a mudar o mundo do design, publicação e impressão de livros. As repercus-

sões das tecnologias digitais estenderam-se a todos os aspectos da fotografia, transfor-

mando totalmente a captação de imagem, manuseamento, processamento e fluxo de 

trabalho.”141 (2o11:18)

Não querendo entrar em domínios de difícil concordância adoptamos, no âmbi-

to deste estudo, por nos debruçar sobre o design contemporâneo, sucessor do estilo 

tipográfico internacional e do pós-modernismo. O design contemporâneo é resultado 

de um processo evolutivo que combina avanços tecnológicos, culturais e estéticos. 

Podemos contextualizá-lo à luz da crescente utilização de dispositivos móveis e vir-

tuais (smartphones, tablets, computadores pessoais, etc.), da crise económica, de uma  

vulgarização na aplicação do termo “design” e da desprofissionalização da própria área 

– “a tecnologia digital também possibilitou que pessoas sem nenhuma experiência ou 

formação mínima entrassem no campo” (Meggs, 2oo9:629). 

O fenómeno da edição independente, sobretudo na sua versão auto-editada, anali-

sada anteriormente nesta dissertação (cf. pág. 62) é exemplo disto, uma vez que liberta 

o autor e/ou fotógrafo das estruturas convencionais: das suas regras e motivações, à 

equipa de profissionais envolvidos (nomeadamente a figura do editor e do designer). 

O design fica assim, muitas vezes, a cargo do próprio autor do livro, normalmente fo-

tógrafo ou editor, sem qualquer conhecimento específico na área. Esta prática tem-se 

tornado cada vez mais comum, fomentada pela indústria POD, potenciada pela vulga-

rização do acesso aos programas de paginação DTP (Desktop Publishing) e experienciada 

nos workshops e masterclasses de DIY. 

Se autores, como Ellen Lupton, defendem que a verdadeira auto-publicação per-

mite a emancipação do autor e o total controlo sobre o que edita, em certa medida isto 

tem contribuído, para um descrédito generalizado da área do design e dos seus pro-

fissionais junto da opinião pública. Contudo, para outros autores (Parr, Martin, Valla-

dares, Himes, Swanson, Gossage, Roth, etc.) o design editorial surge com um impor-

tante componente a considerar na definição do livro de fotografia. Citamos Badger por 

3.1. O contributo do design editorial



nos parecer congregar uma série de conceitos importantes – “O design desempenha 

a função de controlar o ritmo do livro, marcar o seu passo, e também contribuir para 

a sua ambiência. Em alguns livros, o design desempenha um papel mais importante 

do que em outros”142 (Badger, 2o11:3).

Darius Himes e Mary Swanson, no seu livro Publish your Photography Book (Prin-

ceton Architectural Press, 2011) – uma espécie de ‘manual de boas práticas’ para a 

edição – traçam aquele que pode ser o processo de realização de um livro de fotografia, 

dando especial enfoque ao conteúdo editorial e àquilo que apelidam de ‘considerações 

de design’. Estas ‘considerações de design’ trabalham em cooperação numa espécie de 

corolário da máxima a forma segue a função143 – “O conceito vai afectar directamente as 

especificações físicas do livro.”144 (op. cit.:85) Esta relação porém nem sempre é pacífi-

ca – “Alguns livros cumprem o desafio na perfeição; eles alcançam um balanço súbtil 

entre a forma e o conteúdo. Mas não é sempre assim, e quem quereria que assim 

fosse? Uma narrativa pode ser inovadora, envolvente ou surpreendente sem ser assim 

tão atraente na sua forma física enquanto livro”145 (Golaz, 2o1o:82).

Para assistirmos à criação de “Um grande livro, tal como um grande projecto 

fotográfico, é bem concebido e tem um tema claramente definido,”146 (Himes e Swan-

son, 2o11:3o) temos consciência que “Um bom designer vai ser sensível ao impacto 

que o livro pode ter na experiência”147 (op. cit.:98). A relação estabelecida entre fotó-

grafo e designer é fulcral para o resultado final do livro de fotografia já que – “A im-

pressão e produção de livros fotográficos, assim como a necessária cooperação entre 

várias áreas para criar livros fotográficos (...). A colaboração e contacto mútuos entre 

os fotógrafos e os designers gráficos tem tido certamente um efeito de fertilização 

cruzada e explica largamente a grande qualidade de muitos livros de fotografia.”148 

(Boom apud Neves, 2o1o:2o)

A cooperação é aliás uma característica comum ao processo de criação de qual-

quer livro – “Um livro impresso é o produto de um processo colaborativo. A tarefa do 

designer pode variar de livro para livro, mas vai sempre envolver o trabalho de outros 

enquanto parte de uma equipa.”149 (Haslam, 2oo6:13) Himes e Swanson esclarecem 

a importância deste processo colaborativo entre o autor e o designer na realização de 

um livro de fotografia – “Trabalhar com um designer pode ser a parte mais excitante 

do processo, precisamente porque é quando o livro começa realmente a ganhar forma 

em frente aos nossos olhos! (...) Da mesma forma, se decidir contratar um designer, 

vai querer olhar para o seu trabalho prévio de forma a saber se os vossos gostos são 

compatíveis.”150 (2o11:99)

Colberg no seu Conscientious também teve oportunidade de se referir à colabo-

ração entre editor e designer: “Os livros de fotografia são objectos físicos, e precisam 

de ser feitos dessa forma. A conveniência é importante, mas não deve resultar do 

uso de atalhos que vão reduzir a qualidade do livro. Os atalhos e o descuido são os 
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piores inimigos do livro de fotografia. Os livros de fotografia são quase sempre o re-

sultado de uma colaboração – envolvendo um editor e um designer. Mais uma vez, 

não recorrer a um editor ou a um designer é um atalho. É bem provável que o seu 

livro vá sofrer.”151(2o12) Esta reflexão surge no contexto de um post sobre “Como fazer 

um livro de fotografia” (13 de Maio de 2o12), e é curiosa a crítica que o autor faz ao 

método de trabalho individualista dos fotógrafos: “E o design? O próximo problema é 

muito, muito comum e muitos fotógrafos pensam que são bons designers. Não são. 

(...) Procure um designer gráfico que possa trabalhar consigo. No que diz respeito à 

organização das imagens, os fotógrafos geralmente dão conta do design, mas ter um 

profissional a tratar da tipografia vai fazer toda a diferença. Se não acredita, entregue o 

seu trabalho a um profissional e observe-o a entrar em pânico perante a má qualidade 

do design (talvez queira tomar uma ou duas bebidas fortes antes de o fazer)”152 (ibid).

O designer, neste contexto, acaba por ser encarado como o profissional que es-

clarece muitas das dúvidas dos fotógrafos – sobretudo a um nível mais técnico – con-

tribuindo com conhecimento na construção do objecto livro e na experiência das artes 

gráficas, como a produção. Ou seja, funciona como espécie de charneira, entre o fotó-

grafo e os meandros da produção gráfica do livro (com vocabulário técnico por vezes 

de difícil compreensão junto do público geral). Dúvidas eminentemente práticas e 

físicas, quer ao nível de materiais (papéis, tipologia de capa), quer quanto às opções 

de acabamentos (vernizes reservados/localizados, baixo e altos-relevos, etc) ou tipos 

de encadernação. Questões formais do livro como o layout, a tipografia utilizada ou o 

formato adequado parecem de fácil resolução à maioria dos fotógrafos, embora nem 

sempre sejam confirmadas as melhores opções nos resultados finais. 

Muito recentemente, no mesmo blog, surgiram dois posts acerca das “formas 

e funções do livro de fotografia”. Colberg analisou as opções formais tomadas em 

diferentes exemplos de livros de fotografia e a sua relação com a funcionalidade (no 

sentido prático de manuseio e também de adaptação ao conceito geral do livro) – “(...) 

Quero discutir a relação entre a forma e a função de um livro de fotografia. A ideia 

de que “a forma segue a função” é bem conhecida, e tanto quanto percebo também é 

aplicável aos livros de fotografia. Gosto de vincar a ideia da “função” porque não penso 

que muitas pessoas a considerem quando estão a fazer um livro ou a olhar para ele. 

Afinal de contas, ser olhado não é a função do livro de fotografia? Sim, é. Mas a função 

de um livro de fotografia está também relacionada com o seu conceito. O conceito 

informa a função. A forma como um livro é construído é (ou deve pelo menos ser) 

influenciada por aquilo que o livro quer fazer”153 (2o14).

Posto isto, o designer deveria ser encarado não apenas como um elemento faci-

litador da comunicação, na fase final de produção do livro, mas como o profissional 

mais presente em todo o processo de desenvolvimento do livro de fotografia e, por 

isso, capaz de compreender os desejos e aspirações do fotógrafo e concretizar o seu 
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conceito nas opções formais consideradas no seu projecto gráfico. Tal só é possível se 

encararmos todo este processo como uma reunião de profissionais, capazes e forma-

dos para cada tarefa – “Quando alguém fotografa para um livro, esse alguém é um 

fotógrafo. Quando alguém escreve palavras que acompanham imagens, esse alguém 

é um autor. Quando alguém coloca as palavras num formato apropriado, tomando de-

cisões sobre estilos de letra e fontes tipográficas, esse alguém é um tipógrafo. Quando 

alguém começa a montar todo esse material num objecto coerente, esse alguém é um 

editor e um designer gráfico. Esse alguém prossegue, por seu lado, de forma a ser o 

equivalente a um operador de câmara de reprografia, um impressor, um encaderna-

dor, um publicador e, em última instância, um distribuidor ou vendedor de livros”154 

(Holleley, 2oo1:2).

Para Himes e Swanson – “Os designers têm a tarefa bastante importante de 

traduzir as suas fotografias e texto, bem como as dos seus contribuidores, na forma 

de um livro, de tal forma que o resultado seja maior do que a soma das partes. Eles 

ajudam a promover o seu trabalho ao mesmo tempo que trabalham de maneira a 

promover a marca e o estilo criativo da editora”155 (2o11:43). Haslam partilha da mes-

ma ideia ao esclarecer o papel do designer no processo colaborativo de realização 

de um livro: “O designer é responsável por moldar a natureza física do livro, a sua 

aparência visual, a forma como comunica, e por posicionar todos os elementos na 

página. Numa consulta com o publicador e o editor o designer selecciona o formato 

e o tamanho do livro e decide como é que vai ser encadernado. Os designers conce-

bem as grelhas, seleccionam os estilos tipográficos e esboçam a página. Eles tam-

bém trabalham com investigadores da imagem, ilustradores e fotógrafos, fazendo a 

direcção de arte e comissionando as imagens. Um designer recebe uma proposta de 

um editor e passa o trabalho, geralmente em forma digital, para o gestor da produ-

ção ou impressor. O designer e editor trabalham em conjunto para supervisionar o 

processo de maquetização.”156 (2oo6:16) 

A autoria fotográfica, neste tipo de livros, é crucial pelo que o seu design deve 

ser ponderado face a esta condicionante. O mesmo será dizer que em projectos desta 

natureza o designer deve respeitar o espaço vital da fotografia e a autoria do fotógrafo, 

na elaboração das suas propostas. Uma proposta de design demasiado intrusiva e pre-

ponderante face ao seu conteúdo pode anular a forma “como as imagens vivem” neste 

formato e como é transmitida a experiência do livro (como um todo) ao seu “leitor”.

Evidenciar o designer e as questões do design em detrimento do conteúdo fotográfico 

que alberga não é uma boa conduta do projecto.

Há uma tendência na contemporaneidade para a valorização do objecto livro 

através da sua forma. Uma moda que tem conduzido alguns compradores a adquirir 

determinado volume mais pela sua fisicalidade que pelo seu conteúdo fotográfico. Isto 

pode parecer-nos uma clara inversão dos paradigmas pré-estabelecidos no mercado 
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editorial, mas a verdade é que é uma tendência que pode contribuir para a valorização 

de determinado trabalho e/ou autor desconhecido, por via do esforço no seu projecto 

gráfico e do resultado do livro no seu todo. 

O envolvimento multisensorial do utilizador com o objecto livro, potenciado pela 

sua gratificação táctil, é tido como uma das grandes vantagens do medium face aos 

dispositivos digitais (como o tablet) que uniformizaram aspectos físicos do livro como 

o formato, o tacto e o olfacto; ou mesmo à exposição de fotografia convencional que 

apresenta uma experiência limitada de contacto físico com a fotografia. 

A sedução formal é, mais do que nunca, um aspecto equacionado nas consi-

derações de design do livro de fotografia podendo até constituir-se como um factor 

diferenciador do produto num mercado cada vez mais saturado. Conforme nos revela 

Golaz – “Existe um bom espaço no mercado para o livro de fotografia – especialmen-

te através da auto-publicação, para tipos de livro experimentais. Penso que isto tem 

que ver com o fetichismo actual da fotografia e da sua qualidade enquanto objecto. 

A importância da forma material, a que se junta a solidez da realização conceptual 

e as propriedades do design. Alguns livros fazem um uso distintamente melhor das 

possibilidades materiais do meio do que outros”157 (2o1o:68). Esta tendência é acom-

panhada por um crescente revivalismo na adopção de técnicas de impressão, como 

formas de reproduzir, tipologias ou acabamentos em desuso.

Apesar desta tendência a fisicalidade do livro de fotografia sempre foi conside-

rada um dado importante. Tradicionalmente estes livros são repositórios de trabalho 

autoral, feito por e para pessoas educadas sob o ponto de vista estético. Portanto, é-lhe 

exigido um cuidado com a sua forma de apresentação sobretudo por ser, segundo 

alguns autores, “uma peça de arte autónoma”. Isto para além de ter que obedecer aos 

cânones funcionais de todos os livros: “A forma e configuração físicas do livro de foto-

grafia são extremamente importantes. Os livros de fotografia são objectos desenhados 

para ser olhados, manuseados, guardados. Esta é uma afirmação bastante óbvia. Mas 

enquanto que a produção pode envolver, em vez de elaborar formas de construir o 

livro muitas vezes o aspecto de como lida parece ter sido ignorado. Tenho tido aces-

so aos livros de fotografia mais incríveis que, infelizmente, são impossíveis de ser 

devidamente consultados, ou com os quais tenho tido dificuldade em saber como os 

colocar algures na minha biblioteca.”158 (Colberg, 2o14)

Como é sabido o design editorial contemporâneo é marcado por um grande 

ecletismo e pluralidade, no qual co-existem modas, estilos e tendências passageiras 

a par de correntes mais ou menos intemporais: “Existiam trabalhos que eram consi-

derados avant-garde, experimentais e inovadores quando eram feitos; trabalhos que 

romperam com as convenções formais com que inicialmente se produziam os livros, 

estabelecendo novos parâmetros para a conceptualização visual, verbal, gráfica, foto-

gráfica e sintética do livro enquanto obra de arte”159 (Drucker, 2oo4:63). Os designers, 
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no entanto, são desafiados a criar uma resposta adequada e criativa a cada problema 

apresentado: “Existem muitas razões para pensarmos que ainda existe vida no livro 

de fotografia. Mas o desafio para os designers é capturar no livro enquanto meio as 

fronteiras movediças da imagem e a nossa percepção em mudança interminável da 

fotografia – e mostrar que o design inteligente e provocativo pode fazer com que apre-

ciemos mais as próprias fotografias.”160 (Shaughnessy apud Spowart, 2o11:42) Colberg 

reforça que os designers são os profissionais capazes de transformar o livro naquilo 

que o seu autor projectou: “A chave para trabalhar o design não é só assegurar-se que 

tem a opinião de um profissional mas também saber que tipo de design é que quer. E 

isto, mais uma vez, leva-nos de volta à experiência do livro.”161 (2o14)

E são vários os nomes que se têm destacado na concepção de projectos gráficos 

para livros de fotografia contemporâneos. A publicação The Photobook Review tem da-

do atenção a muitos destes profissionais, dedicando-lhe artigos ou entrevistas (sob a 

rúbrica Designer Profile) onde explora o seu método de trabalho – da fase inicial às suas 

inspirações. Até ao momento foram apresentados alguns designers: Sybren Kuiper, 

Greger Ulf Nilson, Yolanda Cuomo, Satochi Machiguchi, entre outros. Apresentamos 

uma pequena biografia destes designers no Anexo 11 – Designers (cf. pág. 244). 

Outros nomes que merecem referência neste contexto são: Mevis and Van Deur-

sen, Design Polite, Kummer & Herrman e Hans Gremmen.   

Mas de que ferramentas dispõe o designer durante o processo de realização do li-

vro de fotografia? Com  que questões se depara? Em que componentes do livro opera?

Trataremos de reflectir sobre estas questões mais à frente neste capítulo, mas 

indiciamos para já, nas palavras de alguns autores, parte das respostas: “Que efeito 

seria gerado se um livro fosse construído de forma a não ser pequeno e íntimo, mas 

grande, pesado e gigante em escala? O que aconteceria se o livro fosse do tamanho 

de uma caixa de fósforos? O que aconteceria à experiência se as páginas fossem agre-

gadas de uma forma que contrariasse a leitura linear? E se o livro não fosse de todo 

encadernado?”162 (Holleley 2oo1:15); “O conteúdo, o mise-en-page, a escolha do tipo 

de papel, qualidade de reprodução, texto, fonte tipográfica, encadernação, design da 

capa, escala – todos esses elementos têm de se misturar para encaixar naturalmente 

no todo”163 (Roth, 2oo1:1); “Os livros de fotografia são objectos familiares aos fotógra-

fos, não só a ideia das imagens e o virar das páginas mas também o sentido tangível 

do objecto, aspectos dos materiais de manufactura, design e realces tipográficos.”164 

(Spowart, 2o11:7)
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Componentes do livro

Como sabemos a caracterização gráfica do livro envolve a individualização dos seus 

diferentes componentes ou partes. Adoptamos a terminologia apresentada por Has-

lam (2oo6), Hochuli e Kinross (2oo4) nos seus estudos, conforme se descrevem de 

seguida e surgem assinalados na fig. 18.

3.2. 

3.2. Componentes do livro
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fig. 18
Componentes do livro
© Filipa Ferreira 2014 com base nas infografias de Haslam (2006) e Hochuli e Kinross (2004)



1.  Cabeça – Superfície superior do miolo do livro;

2.  Lombada – Parte do livro onde as folhas do miolo são cosidas, agrafadas ou coladas, pode apresentar o cosido vísivel 
(cosido à vista). Normalmente esta costuma conter, no seu exterior, alguma informação básica do livro como título, 
autor e editora permitindo a sua identificação de perfil, quando colocado, por exemplo, numa estante;

3.  Capa – Revestimento de papel (capa mole) ou cartão revestido por outro material (capa dura) que é colado, agrafado 
ou costurado ao miolo. Na capa surgem as principais informações sobre o livro (o título, nome do autor e editora) 
pode conter imagens de fotografias a ilustrações. Quando se trata de capa mole, esta pode conter orelhas (também 
conhecidas por badanas) para que esta adquira maior resistência. Tem uma função identificativa do livro mas também 
protectora/congregadora do miolo;

4.  Charneira – Eixo de abertura da capa; 

5.  Pé – Superfície inferior do livro;

6.  Cabeceado – Pedaço de tecido colado à parte interna da lombada (livro capa dura);

7.  Contra-capa – Verso da capa do livro;

8.  Frente – Borda frontal do livro;

9.  Seixa superior – Projecção da capa dura que se estende para lá do refile final da cabeça do livro;

10. Seixa lateral – Projecção da capa dura que se prolonga para lá do refile da frente; 

11.  Pasta frontal – Frente da capa dura formada pela placa de cartão, o papel que a reveste e uma folha das guardas;

12. Seixa do pé – Projecção da capa dura que se prolonga para lá do refile do pé do livro; 

13. Pasta do verso – Quarta capa do livro formada por uma placa de cartão, parte do material de revestimento e uma 
folha da guarda;

14. Miolo – Conjunto de folhas que constituem o conteúdo do livro. As folhas são agrupadas em cadernos: folhas 
impressas, dobradas e cortadas em múltiplos de quatro páginas formando as secções do livro;

15. Guardas – Folhas de papel dobradas que formam quatro páginas, sendo uma dessas folhas colada na placa de cartão, 
uma na frente e outra no final do livro. A finalidade destas folhas é ligar as folhas do miolo à capa. Quando tal ocorre 
designam-se por “guardas verdadeiras”, mas se, por outro lado, o papel das guardas fizer parte do miolo, chamam-se 
“guardas postiças/falsas”. As guardas são, cada vez mais, alvo da criatividade dos designers e espaços de introdução do 
leitor ao conteúdo do livro. 
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Elementos de Design 

Apresentados os diferentes componentes que formam o objecto livro é importante 

abordar os elementos envolvidos no seu processo de criação gráfico e sobre os quais 

incide a acção do designer. A forma como estas decisões são aplicadas ao livro de 

fotografia podem fazer com que este artefacto editorial se torne mais ou menos con-

sequente. Assim, passamos à elencagem das principais decisões e opções de design 

na produção de um livro de fotografia, valorizando a forma como estas se aplicam ao 

conceito geral projectado para o livro. 

Formato 

A escolha do formato de um livro é uma das decisões mais importantes a tomar pelo 

designer, já que limita parte das decisões que lhe sucedem neste processo – por exem-

plo o layout, o número de páginas dos cadernos (e consequente desperdício de papel), 

o custo de produção do livro, etc. 

Por definição o formato não é mais do que a relação entre a altura e a largura da 

página (Haslam, 2oo6:3o), contudo ainda existe alguma confusão com os conceitos de 

dimensão/tamanho do livro e o seu formato (na prática um livro pode ter dimensões 

diferentes mas partilhar o mesmo formato). 

O formato escolhido para um livro pode transmitir diferentes sensações, funções 

e produtos. Assim, o designer deve considerar sempre o conteúdo do livro e a sua 

finalidade para fazer uma escolha adequada do formato, como nos diz Haslam: “Em 

termos práticos, escolher o formato do livro determina a forma do recipiente que con-

tém as ideias do autor.”165 (2oo6:30) Tschichold, por sua vez, refere que ao projectar 

um livro se deve prever a sua forma de manuseio, se este será segurado com uma mão 

ou se ficará em cima de uma mesa. Para tal refere: “Duas constantes reinam sobre as 

proporções de um livro bem feito: a mão e o olho”166 (1991:3o). 

Outra forma de tomar uma decisão quanto ao formato do livro é considerar o 

factor económico, prevendo o aproveitamento do papel, o número de páginas e cader-

nos possíveis por plano de impressão (por exemplo 7ox1oocm). Antever este aprovei-

tamento pode traduzir-se numa poupança significativa nos custos de produção. Pode 

também implicar uma adaptação das ambições do designer ao projecto, que pode ir da 

imposição das páginas do livro, ao papel a ser utilizado no processo de impressão ou ao 

conhecimento do sistema de dobras que será utilizado para a formação dos cadernos.

Em suma, elencamos três factores que deverão ser ponderados aquando da de-

finição do formato: o tipo de fotografias a incluir (sobretudo no que toca ao tipo de 

orientação), o uso/finalidade previsto para o livro e o preço.

3.3. 

3.3.1. 
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Existem três tipos de formatos – o formato retratro, paisagem e quadrado. O for-

mato tipo retrato caracteriza-se por ter a altura maior que a largura (fig. 19 e fig. 2o). 

Enquanto que no formato paisagem a altura é menor que a largura (fig. 21 e fig. 22). 

Por fim, no formato quadrado, altura e largura são iguais (fig. 23 e fig. 24).

Nos livros de fotografia há uma grande diversidade nos formatos utilizados, sendo 

os três (retrato, paisagem e quadrado) opções muito comuns. Tim Daly refere a este pro-

pósito – “A escolha mais popular de livro para a reprodução de fotografias é o formato 

horizontal/paisagem. Se este tem as mesmas proporções que as suas impressões isto vai 

permitir reproduzir o trabalho com pouco recorte e usar uma borda para separar imagem 

a partir da borda da página impressa(...) A forma universalmente mais útil para um livro 

de fotos é o formato quadrado, que permite dispor os dois formatos de imagem retrato e 

paisagem no mesmo tamanho noutra página. Livros de formato quadrado também po-

dem permitir layouts de estilo simétrico, como uma simples grelha de caixas quadradas 

para mostrar detalhes ou ampliações de secções menores d0 seu trabalho.”167 (2oo8:16)

fig. 19 e fig. 20 
Boulevard, Katy Grannan, 2011
Fraenkel Gallery/Salon. 44 pp, 330 x 381 mm
© Fraenkel Gallery

fig. 21 e fig. 22
Bad Weather,  Martin Parr, 1982
Arts Council of Great Britain. 62 pp, 298 x 184 mm
© Martin Parr
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Tipografia

A tipografia é “o ofício que dá forma vísivel e durável – e portanto existência indepen-

dente – à linguagem humana. (...) Como ofício, a tipografia tem uma grande fronteira 

e muitas preocupações compartilhadas com a escrita e com a edição, de um lado, e com 

o design gráfico, de outro – mas não pertence a nenhum deles.” (Bringhurst, 2oo8:17) 

A escolha da tipografia a utilizar em livros de fotografia deve, por isto, ser mais um 

elemento a considerar pelo designer, com vista a alcançar um resultado final adequado 

ao conteúdo que compila: “A tipografia existe para honrar o seu conteúdo” (op. cit.:23).

Robert Bringhurst é um dos autores com vasta obra publicada neste âmbito, não 

querendo ser exaustivos na apresentação das suas teorias, há um sumário que tem de 

ser citado, por nos parecer compilar uma série de princípios tipográficos importantes 

e com ampla aplicação:

“A tipografia deveria prestar os seguintes serviços ao leitor: 

· convidá-lo à leitura;

· revelar o teor e significado do texto;

· tornar clara a estrutura e a ordem do texto;

· conectar o texto a outros elementos existentes;

· induzir a um estado de repouso energético, que é a condição ideal da leitura. 

Servindo o leitor desta forma, a tipografia, assim como uma performance musi-

cal ou uma produção teatral, deveria servir a dois outros fins: honrar o texto pelo que 

ele é e honrar e contribuir com a sua própria tradição – a tradição da própria tipogra-

fia” (op. cit.:31).  

A escolha tipográfica trata da selecção de determinada fonte tipográfica ou con-

junto de fontes a utilizar no projecto. Mas a atenção dada a este elemento ultrapassa 

a sua selecção, para se estabelecer a sua aplicação no espaço da página, através de va-

riáveis como – o tamanho de letra, o kerning,168 o tracking,169 o alinhamento do texto, a 

3.3.2.

fig. 23 e fig. 24 
White Noise,  António Júlio Duarte, 2011
Pierre von Kleist. 78 pp, 300 x 300 mm
© XYZ Books
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entrelinha, a cor do tipo, ou até mesmo, o papel onde o livro será impresso. Tim Daly 

chamou-lhe “ingredientes”: “Fazer os seus livros legíveis não é apenas escolher uma 

fonte agradável, é acerca do encontro de todos os ingredientes e medidas em proporção. 

Em muitos casos, é a quantidade de espaço vazio em torno de palavras e imagens que 

determina a legibilidade ao contrário do tamanho sozinho.”170 (2oo8:1o4)

Há algumas questões práticas que devem ser colocadas aquando da selecção da pa-

leta tipográfica a aplicar num dado projecto (adaptado de Haslam, 2oo6:98) e que faci-

litarão a tomada de determinadas decisões: Sobre o que é o livro?; Quem é o seu autor?; 

Quando foi concebido?; Para quem foi concebido e quem o irá adquirir/utilizar?; Vai 

ser publicado em que língua/país (com que alfabeto, edição bi-lingue)?; Vai ter imagens 

ou ilustrações legendadas?; Que componentes e hierarquias de texto serão necessários 

(contém notas, índices, muitas fontes de informação)?; Que estrutura interna tem o 

livro (capítulos, secções, separadores, etc)?; Contém uma nota de abertura ou introdu-

ção?; Quais são as características de produção – técnica de impressão, papel utilizado, 

tipo de encadernação (se já estiverem pré-definidas pela editora ou pelo autor)?; Qual a 

paleta de cor que está disponível (número de cores permitido – 1, 2 ou quadricomia)?. 

A tipografia é mais do que um conjunto de letras dispostas sobre a página, em-

bora para a Semiologia estas sejam símbolos linguísticos abstratos – com formas to-

talmente arbitrárias e “injustificadas” (Jury, 2oo6:72). Há, contudo, que ter em con-

sideração que toda a informação transmitida num processo de comunicação, tem 

“espaços” interpretativos e subjectivos. No caso da tipografia possibilitados por sinais 

veiculados pela escolha de determinado processo de impressão, acabamento, papel, 

método de encadernação, tamanho global e peso do documento (ibid). 

fig. 25 
Tokyo Compression, Michael Wolf, 2010
Peperoni Books. 112 pp, 210 x 250 mm
© Josef Chladek

fig. 26
The Thirty Two Inch Ruler, John Gossage, 2010
Steidl. 240 pp, 240 x 290 mm
© Josef Chladek
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Nenhuma informação tipográfica (por muito que tenha um tratamento eminente-

mente prático) transmite de forma neutra o seu conteúdo, embora sejamos obrigados 

a reconhecer a natureza persuasiva e retórica destes signos. Há, por isso, convenções 

mais ou menos estabelecidas para a utilização de determinado tipo e estilo tipográfico.     

Sumariamente, a tipografia escolhida deve ser legível e permitir uma leitura con-

fortável; ser adequada ao tipo de leitura que pressupõe (leitura extensa de texto linear 

ou leitura titular); traduzir através da hierarquia escolhida a estrutura e ordem do texto; 

permitir a associação dos outros componentes do livro (como por exemplo as imagens 

e os gráficos); ser ritmada e simultaneamente ter uma expressão contida.

Petra Vogt no seu livro Create Your Own Photo Book (Rocky Nook, 2o12) escreve 

no capítulo 10 – Text, considerações interessantes sobre a tipografia, no caso específico 

dos livros de fotografia, refere: “(...) o texto muitas vezes adiciona tempero e dá ao livro 

um aspecto e toque de alta qualidade. A interação entre imagens e texto resulta num 

livro mais equilibrado (e mais interessante) do que aquele que contém apenas a infor-

mação visual. O texto também pode desempenhar um importante papel informativo 

ou anedótico.”171 (Vogt, 2o12: 141) 

Deixando-nos ainda uma série de orientações na concepção de um livro de foto-

grafia com um aspecto geral equilibrado: não usar mais do que duas fontes diferentes 

e tirar partido dos vários estilos de cada fonte (itálico, negrito, etc.); utilizar corpo de 

letra no intervalo de tamanho 9-12, 8-1o (nas legendas) e 18-2o (nos títulos); Escolher 

uma largura de coluna que seja fácil de ler; aplicar texto a cinza escuro em vez de 

preto e cinza claro em vez de branco (reduzindo a possibilidade de haver contrastes 

gritantes na página).

Vogt não subestima a importância da selecção de uma fonte: “escolher a fonte cer-

ta para um projeto é uma arte em si. Não é surpreendente que a profissão de composi-

tor tipográfico exista há séculos antes da Desktop Publishing a ter apagado.”172 (ibid: 148)

As regras que elenca para esta selecção, podem parecer redutoras da complexida-

de da tarefa, mas introduzem ao tema os leitores considerados menos implicados nesta 

matéria: “é essencial que a fonte que você escolher se adapte ao livro que você está a 

criar. (...) Os tipógrafos dividiem as fontes em duas famílias básicas – fontes ‘serif’ e 

‘sans serif’ e a diferença entre elas é fundamental. Serifas são “ganchos” localizados 

nas extremidades dos traços que compõem uma letra e são projectados para tornar a 

leitura mais fácil (...) Enquanto as fontes com serifa são considerados mais fáceis de ler 

na imprensa, muitas vezes elas têm um aspecto mais tradicional (alguns diriam fora 

de moda). As ‘sans serif’ são mais fáceis de ler no monitor e têm aspecto mais limpo 

e moderno. Deve escolher um desses dois tipos de fontes para um livro de fotografia, 

especialmente se quiser manter um longo texto o mais legível possível”173 (ibid: 149).

Os livros de fotografia são normalmente constituídos por uma grande compo-

nente visual, já que “existem” através da mensagem veiculada pela fotografia. Contu-
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fig. 27 
Amazônia,  Claudia Andujar e George Love, 1978
Praxis. 147 pp, 200 x 270 mm
© Wallpaper

fig. 28 
Mexico, Martin Parr, 2006
Chris Boot. 88 pp, 213 x 292 mm
© Martin Parr

fig. 30 
Lapa do Lobo,  vários autores, 2013
Fund. Lapa Lobo. 182 pp, 230 x 320 mm
© Josef Chladek 

fig. 29 
A Cloud of Black Smoke, vários autores, 2007
Focuskop Fotoform. 160 pp, 210 x 280 mm
© Josef Chladek 

do, a presença de informação textual, mesmo que em pequenos apontamentos, é uma 

prática vulgar para a indicação de alguns elementos identificativos do próprio livro por 

exemplo título, autor e ficha técnica. A tipografia e o seu tratamento (de cor, de escala 

e expressão face ao objecto, de kerning, tracking e alinhamento) presente sobretudo 

na capa (componente identificativa e protectora do livro) podem contribuir para uma 

solução gráfica que, só por si, anuncia o tema/assunto do livro. Muitas capas de livros 

de fotografia são exclusivamente tipográficas, pelo que se trata de um elemento do 

design com tradição e relevância neste âmbito. 
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Existem outras situações, não tão comuns, em que podem surgir por opção do edi-

tor ou autor: legendagem nas imagens, numeração de página ou até mesmo grandes 

manchas de texto corrido, presente ao longo do livro, ou até mesmo na capa (fig. 33).

Apesar disto, alguns autores são avessos à utilização de tipografia nos seus livros, 

optando por uma abordagem depurada e minimal, reduzindo a presença tipográfica 

ao título e autor do livro, por exemplo apenas na lombada (fig. 34).

fig. 34 
Landscape, Christopher Russel, 2007
Kolapsomal Press. 72 pp, 191 x 125 mm
© Josef Chladek 

fig. 33
Pretend You’re Actually Alive, Leigh Ledare, 2008
PPP Editions & A. Roth. 74 pp, 270 x 206 mm
© PPP Editions

fig. 31 e fig. 32 
The J.Street Project, Susan Hiller, 2005
Compton Verney Trust & Berlin Artist-in-Residence Programme/DAAD
644 pp, 165 x 120 mm
© Mark Diaper
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A opção caligráfica é pouco utilizada mas ainda assim, tem alguma expressão em 

projectos de cariz político, interventivo ou até intimista (fig. 35 ou fig. 36).

Soluções tipográficas mais experimentais e expressivas são propostas interes-

santes em projectos disruptivos, sob o ponto de vista normativo e estético e podendo 

através da sua aplicação reforçar a sua própria natureza (fig. 38).

Em suma, podemos afirmar que a escolha tipográfica assume uma relevância 

maior neste suporte (já que este dispensa muitos dos elementos gráficos habituais) 

e refira-se, por exemplo, a micro e macro tipografia: aquela que é aplicada ao título, 

ou a que se utiliza na numeração ou legendagem. Conforme nos disse Haslam: “A 

posição das legendas e o seu estilo deve complementar as fotografias e não criar uma 

distracção.”174 (2oo6:159) 

fig. 35 
Det Norske Huset, Frode Grytten e Jens Hauge, 2009
Flamme Forlag. 208 pp, 250 x 210 mm
© Josef Chladek 

fig. 36 
RuthBook, Nigel Shafran, 1995
auto-editação. 32 pp, 184 x 224 mm
© Shane Lavalette

fig. 38 
Be happy!, Igor Samolet, 2013
auto-editação. 96 pp, 240 x 170 mm
© Josef Chladek

fig. 37 
7 Rooms, Rafal Milach, 2011
Kehrer Verlag. 152 pp, 165 x 80 mm
© Joerg Colberg
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Organização da página

O espaço da página de um livro é partilhado por texto e imagem e deve ser pensado 

com base na harmonia entre estes elementos e o espaço em branco. O caso do livro 

de fotografia é particular, como referido anteriormente, nem todos os exemplos pos-

suem tipografia no seu miolo, pelo que a organização da página é feita com base na 

colocação das fotografias. 

Atentando a este facto, as tradicionais organizações de página (layout) que se ba-

seiam na tipografia não serão aqui exploradas, por não terem relevância neste contexto.  

Mais do que analisar a organização da página individual interessa-nos perceber a 

relação entre a dupla-página (spread) – “Do ponto de vista do design não é a página so-

zinha que é importante, mas sim a dupla-página: duas páginas juntas numa unidade 

por um eixo de simetria” (Hochuli e Kinross, 2oo4). 

A par disto, uma boa orientação da “leitura global” das imagens deve também 

ser ponderada – “Layouts de texto são projetados para ser lidos como uma progressão 

linear de cima para baixo da página de cima e da esquerda para a direita inferior, 

enquanto as páginas com base em imagens são projectadas para serem ‘vistas’.”175 

(Haslam, 2oo6:148)

Para organizar o conteúdo na área da folha incorpora grelhas de base, que não 

são mais do que estruturas construtivas lineares (uma espécie de esqueleto da pági-

na), que delimitam os espaços referentes à largura e altura das margens e estabelecem 

relações entre os diferentes componentes da página – texto, imagem e espaço branco.

Para Haslam (2oo6), a primeira decisão a tomar relativamente à mancha gráfica 

é definir se esta será simétrica ou assimétrica, variando ou não as margens laterais 

entre a página da esquerda e da direita, já que as margens superior e inferior perma-

necem iguais. Tendencialmente, quanto mais complexa for a grelha desenhada, mais 

possibilidades de organização e distribuição oferece. Contudo, um livro pode não uti-

lizar a mesma grelha em todas as páginas do seu miolo, podendo esta ser desenhada 

com base na quantidade de colunas que o designer precisa, permitindo um maior 

dinamismo nas duplas-páginas e em páginas especiais como o índice.

Criar uma boa composição dos elementos na página é um dos grandes desafios 

colocados ao designer, que em conjunto com o fotógrafo tem de perceber a forma 

como este pensa estruturar o conjunto de fotografias. O prévio conhecimento da se-

quência e ritmo do livro é fulcral para o desenho da sua organização de página. Mui-

tos fotógrafos pretendem um ritmo constante, com o mesmo posicionamento dos 

elementos ao longo do livro – imagem colocada sempre no mesmo local e no caso de 

haver tipografia esta estar também no mesmo local. Existem outros projectos que pre-

vêm uma sequência mais aleatória, um dinamismo mais assumido e uma alternância 

na dimensão e número de imagens por página.

3.3.3. 
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Petra Vogt fez a este propósito uma interessante analogia: “Um layout bem suce-

dido é como uma orquestra: os elementos individuais produzem um todo harmonioso 

e nenhum elemento destoa o efeito global, mesmo que a melodia contenha acentos 

interessantes. Certas regras de design têm sido transmitidas ao longo das gerações, da 

mesma forma que os ritmos musicais.”176 (2o12:95) 

fig. 39 e fig. 40 
New York Arbor, Mitch Epstein, 2013
Steidl. 96 pp, 
© Photo-Eye

fig. 41, fig. 42 e fig. 43
Excerpts from Silver Meadows, Todd Hido, 2013
Nazraeli Press. 108 pp, 350 x 430 mm
© Photo Book Corner

fig. 44 e fig. 45
The Sun as Error, Shannon Ebner, 2009
LACMA. 64 pp
© Shane Lavalette
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A organização da página concebida traduz determinado tipo de sensação ao seu 

“leitor”, resultado da relação criada entre os elementos da página: imagem, texto (ca-

so exista) e espaço branco que os rodeia. Petra Vogt refere a importância do espaço 

branco para o aspecto final do conjunto: “um layout que inclui grandes quantidades de 

espaço em branco tem uma aparência mais luxuosa do que aquele que está cheio de 

imagens (...) A página inteira é como uma peça de música composta por muitos sons 

curtos – pode ser muito excitante, mas rapidamente se torna cansativo se exagerado. 

O espaço em branco ajuda a produzir uma sensação de calma e ressalta o ritmo visual 

da página.”177 (ibid) 

À semelhança de outras questões a organização da página parece ser identifi-

cativa de determinado tipo de livros de fotografia. Existem situações partilhadas por 

alguns livros: seja pela editora, seja pelo autor ou até pelo país de origem. Os livros de 

Moriyama (fig. 48), por exemplo, são reconhecidos pelo seu full-bleed (uma tendência 

aliás que se extende a vários fotógrafos japoneses) enquanto os livros de Paul Graham 

(fig. 47) têm uma relação generosa entre o espaço branco e as imagens que circunda. 

fig. 47 
The Present, Paul Graham, 2012
MACK. 114 pp, 245 x 305 mm
© MACK

fig. 48 e fig. 49
Shashin yo Sayonara, Daido Moriyama, 1972
Shashin Hyoron-sha. 308 pp, 190 x 230 mm
© A. Bitesnich

fig. 46 
Does Yellow Run Forever?, Paul Graham, 2014
MACK. 96 pp, 135 x 190 mm
© MACK
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Produção Gráfica

A produção gráfica é a última fase do projecto de realização de um livro. As escolhas 

feitas nesta fase têm a capacidade de fortalecer as opções tomadas nos tópicos ante-

riormente analisados: escolha do formato, escolha tipográfica e concepção do layout/

organização de página e obter um resultado formal e sensorial integrado.

Darius Himes e Lesley Martin introduziram assim a rúbrica The Fine Art of 

Making Things: “Neste momento, o livro de fotografia é definitivamente um objecto 

físico. Em algum lugar, de alguma forma - seja impressa e encadernada numa im-

pressora chinesa, cuja actividade principal é imprimir caixas de cereais ou à saída de 

uma impressora a jato de tinta no quarto do artista e costurado à mão – as imagens 

precisam de ser colocadas no papel, agrupadas em conjunto, e disponibilizados em 

múltiplas cópias. Um livro deve ser produzido.”178 (2o13)

Compreender a importância das etapas deste longo processo significa viabilizar 

o projecto. O designer, enquanto profissional, com formação e conhecimento de arte 

gráfica tem responsabilidades acrescidas neste âmbito, embora seja importante que 

este poder de decisão seja partilhado com o editor (caso exista) ou até com o autor. É 

importante envolver um produtor gráfico (profissional com formação específica em 

artes gráficas e com profundo conhecimento das variáveis envolvidas neste processo) 

se possível com conhecimento específico na produção de obra-livro. Ninguém, como 

ele, conhece os resultados finais decorrentes de algumas escolhas, podendo mesmo 

em alguns casos antever, com base na sua experiência, alguns problemas antes de 

realizadas as operações previstas – por exemplo no processo de pré-impressão. 

As opções de design devem, por isso, começar com um planeamento gráfico, e 

acessoria técnica, sempre que seja possível, considerando a complexidade que o ob-

jecto livro comporta e a correcta integração do conjunto dos seus elementos – capa/

lombada e encadernação, tipo de impressão e papel, materiais e acabamentos. 

É nesta fase que se define o suporte onde será impresso o projecto (papel), qual 

o processo de impressão (digital, offset, etc.) e que tipo de técnicas gráficas o livro irá 

utilizar (encadernação, acabamentos, etc.). O suporte deve ser compatível com o pro-

cesso de impressão, tal como os acabamentos previstos devem potenciar o conceito do 

livro e favorecer a sua expressão fotográfica. Aspectos técnicos, formais e sensoriais 

(como o tacto) estão envolvidos nesta fase. 

Ter um budget e uma previsão da tiragem a produzir pode ajudar a decidir por 

uma ou outra opção – há decisões, nesta fase, que quase sempre estão relacionadas 

com factores económicos. No caso de uma tiragem considerável a escolha do papel 

pode influir imenso no preço de cada exemplar, assim como a escolha entre uma capa 

dura e uma capa semi-rígida e por aí em diante. Paul Schiek à pergunta – Qual é a sua 

abordagem, e quais são as considerações importantes, ao escolher materiais, papel, designers, 

3.3.4. 
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ou materiais de encadernação?179 respondeu: “Eu considero sempre o orçamento e ma-

teriais primeiro. Encontro uma estrutura que se encaixa no orçamento e trabalho para 

trás. É uma simples abordagem da forma que segue a função (...) Eu tento imaginar 

novas formas de utilizar material antigo ou desactualizado. (...) E, mais importante, eu 

toco em todo o material que uso. Quero senti-lo e cheirá-lo e ver o que acontece quan-

do ele é desconstruído. Se ele está amassado ou transformado de dentro para fora, é 

mais interessante? Essas coisas excitam-me”180 (2o13).

De seguida passaremos a uma análise específica de cada elemento da equação Pro-

dução Gráfica: papel; técnica de impressão; acabamentos e elementos externos ao livro. 

Papel

O papel é um dos elementos mais importantes na qualidade da manufactura do livro. 

São vários os autores que defendem esta teoria: “Eu amo o toque de papel! É o peso 

e toque, a qualidade da tinta, e assim por diante [é o que faz o livro].”181 (Steidl apud 

Kouwenhoven, 2o1o:5); “encontramos prazer na sensação do papel contra os nossos 

dedos. Tocar as coisas é uma necessidade que nós partilhamos como seres humanos. 

O toque confirma a existência.”182 (Nesbett apud Spowart, 2o1o:50) No caso específico 

do livro de fotografia tem especial relevância, por influenciar de forma decisiva o resul-

tado da reprodução fotográfica impressa. A escolha do papel deve ser ponderada em 

função da técnica de impressão a ser utilizada, já que há papéis com características que 

se adaptam melhor a determinada técnica.

De forma simplificada podemos dividir os papéis em três grandes categorias: os 

revestidos (couché/coated), os não revestidos (fine papers/uncoated) e os reciclados. To-

dos estes papéis provêm de fibras vegetais (principalmente fibras de madeira – como 

o pinheiro, faia, carvalho ou eucalipto), primárias no caso dos revestidos e não revesti-

dos e secundárias no caso dos reciclados (adaptado de Barbosa, 2oo5:1o4). 

Dependendo da sua finalidade, cada papel é fabricado de forma diferente – com 

diferentes tipos de fibra e aditivos. Estes aditivos são químicos responsáveis por bran-

quear, purificar e estabilizar a composição da pasta de papel.  

O papel tem características comuns (que descrevem a sua composição física e 

toque) que estabelecem determinados termos standard  – gramagem, resistência, ab-

sorção, cor, opacidade, brilho, revestimento – importantes para efeitos comparativos. 

A gramagem é o termo que define o peso do papel por cada metro quadrado, 

muitas vezes confundido com a espessura. É uma característica muito relevante para 

o peso final, custo e toque do objecto. Podemos referir-nos a um determinado papel, 

pelo seu nome mas em pedidos de orçamento é fundamental a referência à sua gra-

magem – por exemplo couché mate 12o grs/m2.

3.3.4.1. 
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A resistência é uma característica técnica do papel especialmente importante 

noutro tipo de projectos – por exemplo packaging. Esta característica é normalmente 

conseguida pela força da ligação entre as fibras que constituíram a sua pasta de papel. 

A resistência é importante para o manuseio do livro, ao negligenciar este factor, pode-

mos estar a comprometer o resultado do conjunto. O papel deve ainda ser resistente 

sob o ponto de vista produtivo, permitindo as dobras, plastificações, colagens e contra-

colagens, quando necessárias. 

A absorção é a característica do papel que define a sua capacidade de absorver 

líquidos e reagir à temperatura ambiente. Todos os papéis têm um grau de absorção, 

embora os couchés sejam menos absorventes do que os fine-papers. Este grau de ab-

sorção influencia a impressão e a reprodução das cores – a impressão sobre papéis 

mais absorventes resulta em cores mais saturadas, esvanecendo os meios tons, o que 

resulta na perda de contraste. O ganho de ponto é normalmente um problema que se 

verifica em papéis mais absorventes, a tinta ao cair no papel expande-se. Esta é uma 

característica que deve ser salvaguardada no caso do livro de fotografia: “A absorção do 

papel é das características que mais influencia a qualidade da reprodução fotográfica 

e da cor” (Barbosa, 2oo5:1o9). 

A cor é outra das características a equacionar na escolha do papel, embora a 

maioria dos papeís existentes no mercado seja de cor branca, nem todos os brancos 

são exactamente iguais. Para se conseguir uma maior diferenciação dos tipos de bran-

co existentes, os fabricantes atribuíram-lhes diferentes nomes – por exemplo branco 

natural, branco-neve ou branco glaciar. Em determinados projectos o tom de papel é 

menos comum, como o cinza ou o pérola, pode ser uma mais valia para o seu aspecto 

final, mas esse não é o caso do livro de fotografia, onde se pretende uma reprodução 

da fotografia o mais  fiel ao original possível. 

A opacidade, por sua vez, está relacionada com a transparência do papel. Resulta 

da própria espessura, peso e tipo de fibra, fabrico e revestimento do papel. No caso 

de não ser equacionada esta questão podemos ter “penumbras” a pairar na página, 

de elementos impressos no seu verso. Um erro que pode ser catastrófico em livros 

de fotografia com grande densidade ou área de imagem impressa, com diferentes 

dimensões ou distribuições na página. Quanto mais opaco for o papel menos se verá 

a imagem impressa no verso. 

O brilho é outra das características importantes a considerar no papel do livro de 

fotografia, por influenciar a correcta visualização das imagens. O brilho do papel é a 

quantidade de luz reflectida pela superfície do papel e que afecta o contraste e o brilho 

da imagem impressa. É resultado do tipo de pasta de papel, dos agentes branqueado-

res utilizados e do revestimento da sua superfície (dada no acabamento). Os papéis 

coated têm brilho, porque são revestidos – ainda que possa ser um brilho semi-mate 

ou mate. Estes papéis são aconselháveis à impressão fotográfica por serem mais fáceis  

de imprimir, mais rápidos a secar e mais fidedignos quanto às cores impressas. 
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Os papéis também sofrem normalmente a acção de um “acabamento”: o cha-

mado revestimento que aumenta a opacidade e que acrescenta suavidade ao toque do 

papel proporcionando uma adesão melhorada da tinta realçando o seu próprio brilho. 

Este revestimento pode ser mate, brilho ou semibrilho e é perceptível ao tacto e ao 

olhar. Quanto maior for o revestimento, mais lisa e suave é a superfície do papel – re-

flectindo a luz directamente sem dispersão. 

O papel é um suporte físico, do qual se espera a capacidade de fixar a comunicação 

impressa, possui determinadas características físicas que lhe atribuem um corpo espe-

cífico. Para além disso, é um veículo de comunicação com conotações associadas capaz 

de despertar sensações e de influenciar a forma como “tocamos” e vemos a fotografia. 

São conhecidas as potencialidades da utilização de diferentes papéis no proces-

so comunicativo de determinada mensagem, tratando-se de um “meio” – não desem-

penha esta transmissão de forma neutra. Na actualidade, o designer tem sabido tirar 

partido desta característica e são já alguns os casos de livros de fotografia que utilizam 

diferentes papéis no seu miolo, ora como forma de criar surpresa no receptor/leitor, ora 

como reforço de determinada quebra no livro. Há ainda opções de papéis pouco usuais, 

que reforçam o próprio conceito do livro, como no caso de The Disappeared (cf. fig. 5o).  

Em suma, escolher o papel adequado à manufactura de um livro de fotografia é 

muito mais do que “escolher um papel” – é assegurar que se adapta ao conceito do livro 

(toque, cor, acabamento brilho ou mate), à resistência ao desgaste e manuseio, ao budget 

disponível, à técnica de impressão escolhida e a uma correcta reprodução fotográfica. 

Concluímos citando um autor que partilha desta opinião – “Uma das partes mais 

importantes de fazer um livro o papel que é escolhido para o projeto. Eu gosto de fazer 

uma série de perguntas sobre as qualidades subtis que se procura conseguir nas re-

produções. Tem que ver com a qualidade da luz? Ou a saturação de cor? É a suavidade 

ou um determinado tipo de contraste? É mais importante a luz ou os tons médios ou 

escuros? Eu quero entender as expectativas para as reproduções”183 (Medlicott apud 

Himes e Swanson, 2o11:111).

fig. 50
The Disappeared, Veronica Fieiras, 2013
Riot Books, 32 pp, 200 x 290 mm 
papel japonês
© Veronica Fieiras
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Técnica de Impressão

Para não nos tornarmos repetitivos e como já tivemos oportunidade de dedicar aten-

ção a este tópico (cf. pág. 44), sugerimos a consulta do: 

Capítulo II – O livro de fotografia contemporâneo 

2.2. O Impacto da nova tecnologia

2.2.2. Momento II – Produção e Publicação

Acabamentos

Os acabamentos são as operações realizadas depois do trabalho estar impresso e in-

cluem acções específicas que fazem das folhas isoladas uma peça gráfica. Corresponde, 

por isso, ao último passo do processo produtivo do livro. Embora estes procedimentos 

sejam dos últimos a realizar estes têm que ser pensados e preparados anteriormente, 

como parte integrante de todo o projecto, caso contrário pode ser totalmente impos-

sível conseguir o resultado pretendido. O mono/espécimen: “é um protótipo, feito à 

mão, no papel e materiais escolhidos, mas sem estar impresso” (Barbosa, 2oo5:12o) e 

pode ser uma ferramenta muito útil para testar se as dobras funcionam, se a grama-

gem escolhida é a ideal ou se os materias da capa com a encadernação permitem obter 

um bom resultado.

A bidimensionalidade das páginas de um livro é uma característica que pode 

ser contornada com recurso a técnicas específicas, instigando o leitor para as diver-

sas possibilidades de leitura do livro como objecto. Estas técnicas gráficas, quando 

bem aplicadas, envolvem sensorialmente o leitor, para além da visão, potenciando a 

apreensão da mensagem, através de uma experiência mais global. Na certeza de que 

o designer tem ao seu dispor possibilidades de criação que devem ser estudadas e de-

senvolvidas de forma a se adequarem ao projecto. Este deve ter consciência de que o 

uso de acabamentos de forma arbitrária e abusiva pode contribuir para um resultado 

formal exagerado e inconsequente, podendo mesmo secundarizar o conteúdo do li-

vro, por realçar aspectos meramente formais e estéticos, já para não falar nas questões 

económicas que acarretam este tipo de soluções.  

Os acabamentos, dependendo da sua natureza, podem servir para diferentes fi-

nalidades e devem ser analisados por categorias – corte, dobras e vincos, coser, verniz 

e plastificação, cunho ou relevo, estampagem e termo-estampagem e encadernação.

Por corte entende-se a acção de cortar ou aparar determinado trabalho gráfico 

para o formato pretendido, separando o papel sobrante da peça. Existem duas formas 

tradicionais de o fazer: utilizando uma guilhotina ou um cortante especial. A guilho-

tina é uma máquina que se destina a fazer cortes rectos de grandes quantidades de 

3.3.4.2. 

3.3.4.3. 
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papel (por exemplo o aparo do miolo de um livro que é apelidado de refile). Quando 

o trabalho exige um corte que não é recto é necessária a criação de um molde, a este 

molde é atribuído o nome de cortante e é feito numa base de madeira com lâminas 

finas que cortam o papel quando pressionado. A utilização do cortante deve ser equa-

cionada dado que é um custo fixo extra a adicionar aos outros custos de produção. 

Alguns livros de fotografia fazem bom uso deste acabamento, Brutal (cf. fig. 51 e fig. 

52) é um desses casos. 

Mais recentemente têm surgido alternativas no mercado que pretendem tornar 

mais acessível este tipo de acabamento, o corte a laser é um exemplo disso mas ainda 

não é uma solução comparável em termos de resultado final, já que esta opção queima 

ligeiramente o papel (notório sobretudo em papel branco) e, para além dessa caracte-

rística, só é rentável em pequenos trabalhos, dado que em grandes quantidades é uma 

opção mais dispendiosa. 

As dobras e os vincos também são acabamentos muito vulgares na criação da 

obra-livro. Estes acabamentos estão associados ao momento de imposição das páginas 

impressas (planos de impressão) do livro em cadernos de 8, 16 ou 32 páginas. Inicial-

mente, o trabalho começa por ser vincado; posteriormente, dobrado em cadernos, que 

depois são alceados e por fim cosidos numa peça só. A estas dobras atribuí-se o nome 

de dobras panorâmicas, pois constroem-se através da dobragem sucessiva e paralela de 

uma única folha, Ambrose e Harris (2oo6) denominam esta dobra de dobra “sanfona.”

Os métodos de dobra de um livro podem ainda produzir diferentes efeitos cria-

tivos e oferecem diversos usos para o impresso (Ambrose e Harris, 2oo6). Para além 

das dobras e vincos associados à imposição dos cadernos dos livros, existe a possibili-

dade de introduzir ao longo do livro folhas de papel dobradas (que são encadernadas 

fig. 51 e fig. 52
Brutal, Michal Luczak, 2012
Auto publicado 64 pp, 345 x 434 mm 
© Michal Luczak
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juntamente com o miolo, formando uma espécie de aba ou página desdobrável). Esta 

técnica proporciona um espaço escondido para uma outra imagem que, através da sua 

manipulação, surpreende o leitor e introduz dinamismo e ludicidade ao livro, poden-

do enriquecer ou complexificar a experiência do seu manuseio. 

A utilização da dobra em janela ou a página desdobrável são as opções mais 

utilizadas em livros de fotografia, embora não seja um acabamento muito recorrente.

Apesar disso, e surpreendentemente, estas soluções têm surgido em livros com 

opções de design bastante neutras, como no caso do livro The Present de Paul Graham 

(MACK, 2o12), (cf. fig. 47). 

Podemos salientar outros exemplos em que toda a forma, sequência e manuseio 

do livro são desenvolvidos em torno das dobras ou páginas desdobráveis anexadas 

e coladas às páginas do livro. A Head With Wings de Anouk Kruithof (Little Brown 

Mushroom, 2o11) é uma boa referência. É um livro ousado pelo uso de páginas desdo-

bráveis em quase todo o seu miolo. 

A integração de objectos externos às páginas do livro (dos cadernos que consti-

tuem o seu miolo) é também uma prática comum e tem vindo a assumir-se como uma 

nova tendência neste tipo de publicações (cf. fig. 53, fig. 54 e fig. 55).

Coser é um dos últimos acabamentos efectuados na produção gráfica do livro. No 

caso de este objecto possuir um miolo constituido por vários cadernos, é necessário 

depois da sua dobragem e corte ligá-los para a obtenção de um miolo compacto, que 

será colado posteriormente à lombada interior do componente capa.  

fig. 53, fig. 54 e fig. 55
A Head With Wings, Anouk Kruithof, 2011
Little Brown Mushroom 28 pp, 168x200 mm
© Stresspress.biz
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Outro dos acabamentos existentes é a aplicação de verniz e plastificação. Depen-

dendo da forma como são aplicados estes podem relacionar-se com aspectos funcio-

nais (por exemplo conferir maior protecção ao desgaste e manuseio), ou eminente-

mente estéticos e formais (por exemplo dar destaque a certos elementos do projecto)   

O verniz pode ser geral, e reservado (localizado) e ter um aspecto espessurado 

ou plano, conforme o objectivo funcional ou formal da sua aplicação. Ora vejamos, o 

verniz quando é geral oferece uma protecção extra à zona do papel onde é aplicado, 

podendo anular algumas das características do toque do papel utilizado (quando este 

é texturado) conferindo-lhe mais corpo e índice de mão (aumento da espessura do 

papel). É uma opção muito utilizada em livros de fotografia para a protecção da tinta 

impressa na zona da fotografia, impedindo assim que a sua pigmentação expanda 

para o espaço branco ou que, com o uso, acumule sujidade e marcas.  

A plastificação tem uma aplicação que prevê a mesma finalidade que o verniz ge-

ral sendo que, como o próprio nome indica, trata-se de uma pequena película de plás-

tico aplicada ao suporte: papel, cartolina ou cartão. A plastificação é um acabamento 

utilizado sobretudo em capas de livro, já que confere à superfície onde é aplicada 

resistência ao desgaste e, portanto, uma maior durabilidade. 

Quando se pretende destacar apenas um elemento, como o título do livro, cons-

tante na capa ou uma determinda imagem em detrimento do seu fundo é aconse-

lhável a aplicação do verniz reservado localizado. Este tipo de verniz tem a opção de 

ser expessurado (cf. fig. 56), o que significa que há a introdução de um alto relevo, 

perceptível ao toque e que pode atribuír uma sensorialidade interessante ao objecto.    

fig. 56 
Rachel, Monique, Sophie Calle, 2012
Editions Xavier Barral. 204 pp, 240 x 170 mm
© Fanny Lambert

fig. 57 
The 3rd Person Archive, John Stezaker, 2009
Verlag der Buchhandlung Walther König. 304 pp, 160 x 240 mm
© Phaidon
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O cunho ou relevo é outra forma de destacar elementos gráficos de um projecto, 

mas desta vez através da profundidade: uma terceira dimensão. Os termos relevo 

seco, alto-relevo e baixo-relevo designam a impressão de um suporte sem tinta, o que 

resulta numa superfície tridimensional elevada, decorativa ou texturada. “Podemos 

falar em cunho quando a imagem se eleva acima do papel e em contracunho (cf. 

fig. 58) quando se eleva abaixo do papel (o que também pode ser designado por alto 

relevo e baixo relevo). Em ambos os casos, a imagem a que se pretende dar relevo é 

moldada em metal de forma a que quando pressionado sobre o papel resulte na sua 

distorção, dando um efeito tridimensional” (Barbosa, 2oo5:124). 

Esta técnica fornece ao projecto uma textura táctil que, como na aplicação do 

verniz, convoca o leitor a aproximar-se do objecto através do toque. 

A estampagem a quente ou termo-estampagem (cf. fig. 59) é outra das opções 

de acabamentos disponíveis. Este processo usa folhas metálicas ou pigmentadas para 

realizar uma espécie de “decalque” do motivo constante na gravura metálica, conse-

guido através do calor e pressão exercida sobre a folha e o suporte. À semelhança do 

que acontece no cunho ou relevo é necessária a realização prévia de uma gravura de 

metal, contudo esta é mais fina, dado que não se prevê a distorção do suporte. A es-

tampagem é uma solução interessante pelo seu resultado opaco e compacto, mesmo 

sobre superfícies de complexa aplicação como o tecido aplicado em algumas capas de 

livro. Pode ser uma opção muito adequada à utilização de cores planas (de pantones 

a cores metálicas) sobre suportes rígidos, constituíndo-se uma boa alternativa à seri-

grafia, por exemplo.

Os acabamentos que passaremos a elencar a partir de agora são específicos para 

aplicação em obra livro. 

fig. 58 
Does Yellow Run Forever?, Paul Graham, 2014
MACK. 96 pp, 135  x 190 mm
© Photo Book Corner

fig. 59 
MASS, Mark Power, 2013
GOST. 118 pp, 210  x 270 mm
© Photo Book Corner
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A encadernação é o acabamento que permite a conformação do livro, na sua for-

ma mais comum (com a junção de dois componentes): miolo e capa.   

A encadernação mais simples é a encadernação tipo brochura, onde as páginas 

da publicação formam um único caderno e são unidas com agrafos. Os agrafos são au-

tomaticamente fechados por pressão, prendendo a capa às páginas do miolo (Haslam, 

2oo6). Este tipo de encadernação é usado somente em publicações de poucas páginas 

(por exemplo fotozines) e raramente usada em livros de fotografia, uma vez que não 

é muito resistente e não permite aplicação em livros com maior volume de páginas.

Na encadernação de capa mole ou semi-rígida, o miolo é agrafado ou cozido, con-

forme as folhas que o constituem estejam agrupadas em folhas soltas ou em cadernos 

e, posteriormente, é colada a capa, geralmente de cartolina ou papel mais encorpado 

que o miolo. Este processo de encadernação é mais barato que a capa dura, mas não 

confere o mesmo valor comercial, formal e estético ao objecto. Os livros de fotografia, 

por serem livros que raramente são vendidos a um baixo valor, fazem pouco uso deste 

tipo de capa/encadernação.

A encadernação de capa dura, por sua vez, é largamente utilizada neste mercado. 

Consiste numa base de três cartões – um cartão frontal, um no verso e outro na lom-

bada – sobre os quais é colada uma sobrecapa impressa, de tecido, couro ou papel, que 

reveste o cartão (normalmente prensado). Os cadernos do miolo são cosidos e, para os 

aglutinar à capa é utilizado um papel de guarda. Este tipo de encadernação é mais re-

sistente e, por isso, ideal para uma maior manipulação tendo, contudo, alguns incon-

venientes, nomeadamente, o peso maior face à encadernação com capa semi-rígida. 

A encadernação com lombada à vista tem sido prática recorrente nos últimos 

tempos, assumindo-se quase como uma moda no meio editorial o que se deve, em 

parte às opções do designer. Esta encadernação pode ser realizada com aplicação de ca-

pa dura (por exemplo cartão prensado ou combate) ou capa semi-rígida (por exemplo 

cartolina) e define-se apenas por não ter qualquer lombada exterior, permitindo a vi-

sualização dos cadernos cosidos do miolo do livro. Como grande vantagem apresenta 

a possibilidade de uma abertura completamente plana das páginas (à semelhança do 

que acontece com a espiral), interessante para livros que têm fotografias expandidas 

em dupla página.

Alguns livros de fotografia têm adoptado este tipo de solução e integrado sobre-

capas ou elementos externos à capa (sem lombada) para a introdução de informação 

escrita na lombada, permitindo a identificação do livro, quando colocado por exem-

plo numa estante.

Outra solução de encadernação é a utilização de um elemento em espiral que 

potencia a utilização de diferentes papéis (impressão folha a folha), no miolo, permi-

tindo ainda uma abertura plana das páginas do livro. As folhas individuais são perfu-

radas na margem da lombada e o arame ou plástico espiralado passa através dos furos 

prendendo as páginas e as capas (Haslam, 2oo6). 
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Neste tipo de encadernação o projecto gráfico deve prever a diminuição da mar-

gem da página, por introdução deste elemento exterior, de forma a que os furos não 

prejudiquem a leitura das imagens ou do texto. 

Existem elementos metálicos, plásticos e metalizados plasticizados, com paleta 

de cores variável conforme o material: dourado e prata no caso do metal e branco/

preto, entre outras cores, no caso do plástico. Mediante a medida da lombada existe 

uma série de medidas standard disponíveis no mercado, até um máximo de 15o folhas. 

Esta opção de encadernação é muito associada a objectos utilizados em âmbito 

escolar, como cadernos, agendas ou livros escolares. Tendo, por isso, uma conotação 

muito pragmática que pode não ser interessante explorar no caso do livro de foto-

grafia. Para além de implicar a introdução de um elemento a meio da dupla página, 

acentuando a sua divisão e influenciando a leitura da imagem fotográfica. Apesar dis-

to não é completamente invulgar a sua utilização neste âmbito, havendo alguns casos 

em que é a encadernação escolhida. É contudo notório um resultado objectual menos 

tradicional e, de certa forma, não-convencional.  

fig. 60 e fig. 61
House of Coates, Brad Zellar e Lester B. Morrison, 2012
Little Brown Mushroom. 118 pp, 175  x 220 mm
© Phot(o)lia

fig. 62
Paloma al Aire, Ricardo Cases, 2011
Photovision. 74 pp, 160  x 210 mm
© Photovision
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A encadernação em harmónio ou concertina é outra das soluções existentes. Pe-

tra Vogt chama-lhe “encadernação Leporello”. Consiste basicamente num plano de 

impressão contínuo (folha de papel por cortar, apenas vincada) que mantém ligada 

cada dupla página à seguinte. Pode ser uma solução muito interessante, em termos 

de abertura de livro e consequente leitura da imagem em dupla página. É uma solu-

ção cada vez mais utilizada pelas empresas com serviços POD, pouco utilizada em 

gráficas, sobretudo devido à sua concepção não se adequar à tecnologia e maquinaria 

disponível. O exemplo de Touch – de Peter Dekens, 2o12 – é ímpar neste âmbito. O 

livro é uma história comovente de um jovem cego e da sua vida num modesto apar-

tamento, o único lugar onde esta “personagem” se move em liberdade. A aplicação 

desta encadernação não podia adequar-se melhor ao conceito deste livro.

Por último, surge a encadernação japonesa, que como o próprio nome indica 

deriva de técnicas com origem nesse país. Trata-se da encadernação de folhas soltas 

(como a espiral) por meio da sua ligação com recurso a uma linha, habitualmente 

realizada manualmente com uma agulha. Como grandes desvantagens apresenta a 

redução da margem interna do livro, que por força da colocação da linha também per-

mite pouco ângulo de abertura das páginas. Não é, por isso, uma tipologia de encader-

nação muito utilizada neste tipo de livros, já que apresenta claras desvantagens face a 

outras já elencadas. Apesar disso identificamos exemplos em que é aplicada de forma 

interessante, resultando num objecto, quase sempre, muito delicado e intimista sob o 

ponto de vista formal (cf. fig. 64 e fig. 65).   

fig. 63 
Touch, Peter Dekens, 2012
The Eriskay Connection. 72 pp, 170 x 270 mm
© Peter Dekens
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Componentes externos ao livro

O livro de fotografia contemporâneo, apesar de não viver da exclusividade e elitismo 

de outras épocas é um objecto que, por tradição, se equadra nas edições limitadas e 

luxuosas com utilização de materiais, impressão e acabamentos dispendiosos e com 

valor acrescentado. 

São várias as estratégias seguidas pelos diferentes autores, designer e editoras, 

para convencer o comprador a dispender de mais do que seria cobrado por aquele ob-

jecto, numa edição de tiragem normal com enquadramento comercial. A numeração 

dos volumes ou a introdução de fotografias assinadas pelo fotógrafo são as opções 

mais comuns, mas há outras soluções que passam muitas vezes pela conformação do 

objecto livro. 

A utilização de componentes – sobrecapas, caixas (cf. fig. 66, fig. 68, fig. 69 

e fig. 71), gavetas ou packaging – externos ao objecto livro é uma das práticas mais 

comuns. A configuração que estas adquirem é outro elemento que o designer deve 

considerar no seu projecto de design. A sua integração e manuseio deve ser previa-

mente pensada, antes de produzido o volume. Para tal é adequada a construção de 

uma maqueta-protótipo, para estudar os encaixes e manuseio do livro em conjunto 

com o componente externo. 

Estes elementos são, muitas vezes, meramente formais, afastando-se das “des-

culpas” dadas por alguns autores sobre a conservação da capa do livro, não acrescen-

tando efectivamente “valor” ao livro (a não ser um aumento significativo do seu custo 

final) assumindo-se antes como mais uma forma de diferenciação entre edições espe-

ciais/limitadas e comerciais (cf. fig. 71 e fig. 72). 

3.4. 

fig. 64 e fig. 65
Nurture Studies, Diana Scherer, 2012
autopublicado. 128 pp, 220  x 280 mm
© Diana Scherer
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fig. 66 e fig. 67
Sochi Singers, Rob Hornstra & Arnold van Bruggen, 2011
The Sochi Project. 80 pp, 300 x 380 mm
edição especial livro, 1/250 tote bag e caixa com billboard
© The Sochi Project

fig. 68 
Sent a Letter, Dayanita Singh 2007
Steidl. 126 pp, 140 x 96 mm
edição de caixa com sete livros (encadernação harmónio)
© Dayanita Singh

3.4. Componentes externos ao livro

Apesar disso, temos de assumir que existem casos em que o livro (no seu con-

junto) beneficia da adição destes componentes. Quer por questões sensoriais e de 

manuseio relacionadas com uma certa sedução formal do objecto, quer por questões 

associadas ao conceito do livro.      

A introdução de elementos 3D ou facsimile no interior dos próprios livros tam-

bém tem sido muito explorada nos últimos anos – de folhas de papel dobradas a outro 

tipo de objectos mais ousados (cf. fig. 73 e fig. 74). Este tipo de configurações advêm de 

uma abordagem mais exploratória do formato e, acima de tudo, de uma necessidade 

de recriar o próprio suporte, numa época em que a tactilidade e manuseio do formato 

impresso é levada ao limite pelos seus criativos, certos de que é um valor acrescido 

face aos interfaces digitais. 



fig. 69 e fig. 70
82, David Thomson, 2013
AMC Archive of Modern Conflict. 157+157 pp, 260 x 290 mm
edição de dois volumes com caixa 
© AMC books

fig. 71 e fig. 72
Away from Home, Kursat Bayhan, 2013
autopublicado. edição especial de 1/50 cópias 
livro, caixa de madeira, impressão fotográfica 30x20 cm 
© AL’Ascenseur Végétal

fig. 73 e fig. 74
Box-Pass it on, Peng Yangjun e Chen Jiaojiao, 2012
Shang-Xia Ltd. 332 pp 260 x 194 mm 
caixa com livro e vários objectos
© Yang Hao
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Notas III

137  A PhotoBook has everything. Print, design and editing with a sense of touch, weight and smell. 
There is no better way to taste richness of the medium. 

138  Book: A portable container consisting of a series of printed and bound pages that preserves, annou-
nces, expounds, and transmits knowledge to a literate readership across time and space.

139 They are expensive fetishes.
140 Aberrant book form.
141 Twenty-five years ago a revolution began in computers that heralded a cascade of technologies 

that was to change the world of book design, publishing and printing. The repercussions of digital 
technologies extended into all aspects of photography transforming totally the image capture, 
handling, processing and output workflow.

142  Design performs the function of controlling the book’s rhythm, setting its pace, and also contribu-
ting to its mood. In some books, design plays a more important role than in others.

143  Form follows function.
144  The concept will directly a!ect the physical specificatiuons of the book.
145  Some books meet the challenge of completeness; they reach a subtle balance between form and 

content. But it’s not always that way, and who would want it to be? A narrative can be innovative, 
engaging or mind blowing without being all that striking in its physical form as a book.

146  A great book, as with a great photography project, is well-conceived and has a clearly defined subject.
147 A good designer will be sensitive to the impact the book can have on the experience.
148  Printing and the production of photographic books, as well as the necessary cooperation be-

tween several fields to create photographic books.(...) The collaboration and mutual contacts 
between photographers and graphic designers has certainly had a cross-fertilization e!ect and 
largely explains the high quality of many photobooks.

149  A printed book is the product of a collaborative process. The designer’s task may vary from book 
to book, but it will always involve working with others as part of a team.

150  Working with a designer can be the most exciting part of the process, precisely because this is when 
the book starts to really take shape in front of your eyes! (...) Likewise, if you have decided  to hire a 
designer, you’ll want to look at their previous work to know if your tastes align.

151  Photobooks are physical objects, and they need to be made that way. Convenience is great, but it 
must not result in using shortcuts that will reduce the book’s quality. Shortcuts and sloppiness are 
the photobook’s worst enemies. Photobooks are also almost always the result of a collaboration – 
involving an editor and a designer. Again, not using an editor or a designer is a shortcut. It’s likely 
your book will su!er.

152  What about the design? The next problem that is very, very common is that many photographers 
think they are good designers. They’re not. (...) Find a graphic designer who will work with you. 
When it comes to arranging images photographers are usually alright when it comes to the design, 
but having a professional arrange the typesetting will make all the di!erence. If you don’t believe 
it hand o! your design to a professional and then watch her/him throw her/his arms up in horror 
about your shoddy design (you might want to have a sti! drink or two before you do that).

153 (...) I want to discuss the relationship between the form and function of a photobook. The idea 
of “form follows function” is well known, and as far as I am concerned it applies to photobooks. I 
like stressing the idea of “function,” because I don’t think many people consider it when making 
or looking at a book. After all, isn’t the function of a photobook to be looked at? Yes, it is. But the 
function of a photobook is also related to its concept. The concept informs the function. The way 
a book is constructed is (or at least should be) informed by what the book aims to do.

154 When one makes images for the book, one is a photographer. When one writes the words that 
accompany the images, one is an author. When one places the words into an appropriate format, 
making decisions about type styles and typefaces, one is a typographer. When one commences to 
assemble all this material into a coherent package, one is both editor and graphic designer. One 

112· 113



then proceeds in turn to be the equivalent of a reprographic camera operator, a platemaker, a 
printer, a bookbinder, a publisher and ultimately a book distributor or bookseller.

155  Designers have the all-important task of translating your photographs and the text from you and 
your contributors into book form in such a way that the result is more than the sum of its parts. 
They help to promote your work while also working to advance the overall brand and creative 
style of the publishing house.

156  The designer is responsible for shaping the physical nature of the book, its visual appearance, 
the way it communicates, and for positioning all the elements on the page. In consultation with 
the publisher and editor, the designer selects the format and size of the book and decides how 
it is to be bound. Designers devise grids, select type styles, and lay out the page. They also work 
with picture researchers, illustrators, and photographers, art-directing and commissioning images. 
A designer receives a brief from an editor and passes on artwork, usually in digital form, to the 
preduction manager or direct to a printer. The designer and editor work together to oversee the 
proofing process.

157 There is a nice space in the market of photo-books – especially via self publishing, for experimen-
tal types of books. I think this goes together with the actual fetishism of the photo-book, and its 
objecthood. The importance of its physical form, together with the consistence of the conceptual 
realization and the design properties. Some books make a disctincly better use of the material 
possibilities of the medium than others.

158  The physical form and shape of a photobook matter immensely. Photobooks are objects, desig-
ned to be looked at, to be handled, to be stored. This is a fairly obvious statement. But while the 
production might involve rather elaborate ways to construct the book, often enough the aspect 
of how it handles appears to have been ignored. I have come across the most amazing photo-
books, which, unfortunately, were impossible to properly look at, or which I had trouble placing 
somewhere in my library.

159 These were works which were considered avant-garde, experimental, and innovative when they 
were made; they broke with the formal conventions of earlier book production, establishing new 
parameters for visual, verbal, graphic, photographic, and synthetic conceptualization of the book 
as a work of art.

160 There are plenty of reasons to think that there is life yet in the photographic book. But the chal-
lenge for designers is to capture in book form the shifting boundaries of the image, and our end-
less changing perception of photography — and to show that intelligent, provocative design can 
enhance our appreciation of the photographs themselves.

161 The key to working on the design is not just to make sure you get professional input, but also to know 
what kind of design you want. And this, again, brings us back to the book’s experience.

162 What e!ect would be generated if a book were constructed that was not small and intimate, but 
huge, unwieldy and gigantic in scale? What if the book were the size of a book of matches? What 
would happen to the experience if the pages were bound in a way that thwarted the linear expe-
rience? What if the book was not bound at all?

163 The content, the mise-en-page, choice of paper stock, reproduction quality, text, typeface, binding, 
jacket design, scale — all of these elements had to blend together to fit naturally within the whole.

164 Photobooks are familiar objects to photographers, not just the idea of the images and turning 
pages but also the tangible ‘feel’ of the object, aspects of the materials of manufacture, design 
and typographic enhancements.

165 In practical terms, choosing the format of the book determines the shape of the container that 
holds the author’s ideas.

166 Two constants reign over the proportions of a well-made book: The hand and the eye.
167 The most popular choice book for the reproduction of photographs is the horizontal/landscape 

format. If this has the same proportions as your prints it will allow you to reproduce your work 
with little cropping and to use a border to separate your image from the edge of the printed page 
(...) The most universally useful shape for a photobook is the square format, which allows you to 
layout both portrait-and landscape-format images at the same size as each other on the page. 
Square-format books can also accomodate symmetrical layouts styles, such as a simple grid of 
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square boxes to show details or enlargements of smaller sections of your work.
168  (kerning) “ou ajuste do espaço individual entre pares de caracteres — Ajuste do espaço entre dois 

caracteres individuais ou entre duas palavras. (Também denominado espaçamento entre pares 
de caracteres)” (Jury, 2007:249).

169  (tracking) “ou espaçamento entre caracteres – Ajustamento uniforme dos valores do espaçamen-
to aplicados a uma linha ou a uma página de texto” (Jury, 2007:250).

170  Making your books legible is not just about choosing a nice font, it’s about getting all the ingre-
dients and measurements in proportion. In many instances, it’s the amount of empty space around 
words and images that determines legibility rather than size alone.

171  (...) text often adds spice and gives a book a high-quality look and feel. The interplay between 
images and text results in a more balanced (and more interesting) book than one that contains 
only visual information. Text can also play an important informational or anecdotal role.

172 Choosing the right font for a project is an art in itself. It’s no surprise that the typesetting profes-
sion existed for centuries before desktop publishing all but wiped it out.

173 It’s essential that the font you choose suits the book you are creating. (...) Typographers divide 
fonts into two basic families – ‘serif’ and ‘sans serif’ fonts – and the di!erence between them is fun-
damental. Serifs are ‘hooks’ located at the ends of the strokes that make up a character and are 
designed to make reading easier (...) While serif fonts are considered easier to read in print, they 
often have a more tradicional (some would say old-fashioned) look. Sans serif fonts are easier to 
read on a monitor and have a cleaner, more modern look. You should choose one of these two 
types of fonts for a photo book, especially if you want to keep long text as readable as possible.

174 The position of the captions and style should complement the photographs and not create a distraction.
175 Text layouts are designed to be read as linear progression down the page from top left to bottom 

right, while image-based pages are designed to be ‘viewed’.
176 A successful layout is like an orchestra: the individual elements produce a harmonious whole, and 

no single element jars the overall e!ect, even if the melody contains interesting accents. Certain 
design rules have been handed down over the generations in the same way as musics rhythms.

177 A layout that includes large amounts of white space has a more lavish appearance than one that 
is packed full of images (...) A full page is like a piece of music composed of many short sounds – it 
can be quite exciting, but quickly becomes tiresome if overdone. White space helps to produce a 
feeling of calm and underscores the visual rhythm of a page.

178 For the moment, the photobook is definitively a physical object. Somewhere, somehow – whether 
printed and bound at a Chinese printer whose main business is cereal boxes or output on a be-
droom ink-jet printer and hand-stitched by the artist — images need to be put on paper, collated 
together, and made available in multiple copies. A book must be produced.

179 What is your approach, and what are the important considerations, when choosing materials, 
paper, designers, or binding materials?

180 I always consider budget and materials first. I find a structure that fits the budget and work ba-
ckwards. It’s a simple form-follows-function approach.(...) I try to imagine new ways of using old 
or outdated material. (...) And, most importantly, I touch every material I use. I want to feel it and 
smell it and see what happens when it’s deconstructed. If it’s crumpled or turned inside-out, is it 
more interesting? Such things excite me.

181 I love the touch of paper! It is the weight and touch, the quality of the ink, and so on [that makes 
the book].

182 We find pleasure in the feel of the paper against our fingers. Touching things is a need we share as 
humans. Touch confirms existence.

183 One of the most important parts of making a book is wich paper is chosen for the project. I like to 
ask a series of questions about the subtle qualities one is looking to achieve in the reproductions. 
It is something about the quality of light? Or the saturation of color? Is it softness or a certain type 
of contrast? Is the light or mid or dark tones most important? I want to understand the expecta-
tions for the reproductions.
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SYNAPSE
PROJECTO PRÁTICO

IV

“
Ponderação. Este é o ingrediente-chave para fazer um livro de fotografias 

realmente bom. Existem muitas fórmulas pré-definidas para a concepção 

e design dos livros, mas nenhuma delas deve ser adoptada sem ser 

estudada a fundo. Um livro verdadeiramente bom, não importa o quão 

simples seja a sua abordagem à forma e ao design, retribui uma atenção 

cuidada e atenta ao longo do tempo.184 

¬ Lesley Martin, 2011



NOTA AO LEITOR

O texto constante neste capítulo IV – Synapse tem um discurso com uma entoação mais informal 

quando comparado com os capítulos I, II e III anteriores, tal deve-se ao facto de este se assumir como 

um relato das várias etapas do trabalho empírico, distinto do tipo de estudo de cariz teórico realizado 

até aqui. Neste capítulo a investigadora e autora desta investigação passou a designar-se designer.



Enquadramento4.1. 

A componente prática deste estudo consistiu na elaboração de um livro de fotografia 

independente, fruto da colaboração entre o fotógrafo Luís Barbosa e a designer e au-

tora deste estudo, Filipa Ferreira. A elaboração deste artefacto assume-se como uma 

reflexão prática acerca dos fundamentos teóricos abordados nos capítulos anteriores. 

E, por isso, este livro enquanto objecto material inserido no âmbito da investigação 

deste curso de mestrado tem como objectivo, não só traduzir o diálogo estabelecido 

entre duas áreas de trabalho distintas – fotografia e design –, mas também ser, efecti-

vamente, uma resposta do design editorial ao problema existente. 

Apesar do enquadramento académico desta proposta procurou-se desenvolver 

uma solução exequível, sendo que o objectivo final desta colaboração e deste estudo 

resultará na publicação de um livro de fotografia.

Este capítulo tem por objectivo descrever e fundamentar as opções tomadas na 

concepção da maqueta de Synapse. Assim, antes de procedermos à apresentação deste 

projecto prático, será necessário estabelecer o enquadramento em que foi desenvolvi-

do. De forma sucinta expomos o contexto em que este projecto surgiu, quais os seus ob-

jectivos e constrangimentos e, por fim, quais as opções conceptuais e práticas tomadas.

Programa e Metodologia

Este estudo e consequente projecto começou com o interesse da autora desta disserta-

ção, pela área da fotografia e pelo objecto livro, este último intimamente relacionado 

com o seu ingresso no Mestrado em Design Gráfico e Projectos Editoriais. 

Não alheia à génese deste Synapse foi também a vontade de experimentar um 

processo de trabalho colaborativo com um fotógrafo, o que convocava a “fotografia” 

como principal matéria-prima do projecto reunindo, deste modo, duas das principais 

motivações na apresentação desta proposta para a conclusão do seu ciclo de estudos.    

A admiração pelo trabalho fotográfico do autor Luís Barbosa conduziu à pos-

sibilidade de criar um livro de fotografia numa colaboração partilhada. A relação de 

alguma amizade facilitou o processo uma vez que o autor tinha sido seu professor no 

IPF–Porto185 e já existia um contacto pessoal entre ambos. 

Apesar de inicialmente a proposta de colaboração ser ainda dispersa, a designer 

avançou com a formalização do convite assumindo a liberdade própria da “etapa um”.  

Esta proposta foi prontamente aceite pelo fotógrafo, depois de uma conversa pessoal 

mais esclarecedora sobre os objectivos e pressupostos do projecto colaborativo.

A definição do cariz independente da publicação permitiu-nos delinear objecti-

vos e reconhecer as limitações da proposta apresentada, bem como pensar em liber-

4.2. 
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dade o conceito do livro, definir a sua estrutura editorial, desenvolver a proposta de 

design e projectar a sua estratégia de divulgação e lançamento. 

Considerando que o objectivo final do projecto é a publicação de Synapse, apre-

sentado em forma de maqueta, e que tal não dependerá em exclusivo dos recursos 

financeiros dos envolvidos, gostaríamos de elencar outros objectivos que correspon-

dem às etapas do processo de trabalho colaborativo e também sublinhar o objectivo 

principal deste estudo académico. 

Interessou-nos perceber qual é o papel da figura do designer, num tipo de projec-

to com um valor autoral do fotógrafo tão preponderante. O que faz, como o faz, com 

que liberdade e com que resultado.

Para além desta percepção foi relevante, por último, explorar o contributo do de-

sign gráfico e editorial para o enriquecimento da experiência de leitura da imagem foto-

gráfica no suporte livro, tentando tirar partido das potencialidades do formato. 

Desde modo, pretendeu-se compreender a especificidade do suporte, os seus li-

mites e constrangimentos, procurando sempre que o conteúdo fosse beneficiado pela 

forma que foi ganhando.

Embora este Synapse seja resultado de um processo de trabalho empírico – ba-

seado na experimentação (tentantiva-erro) e numa grande dose de intuição, consegui-

mos sintetizar em algumas estapas a metodologia seguida:

1. Investigação teórica sobre o “livro de fotografia” no Presente (que é sistema-

tizada nos capítulos 1 e 11) e que procura as referências históricas e contemporâneas 

deste medium. Análise das soluções de design implementadas e suas relações com 

o conceito do próprio livro e com a sua autoria fotográfica (abordada, em parte, no 

capítulo 111). 

2. Estudo do autor, Luís Barbosa, e da sua obra, que passou pela realização de 

algumas conversas presenciais próximas do modelo etnográfico da entrevista, com o 

fotógrafo, a discutir o seu percurso, o seu processo de trabalho e a sua forma de foto-

grafar. Este estudo foi reforçado por um levantamento e análise do seu trabalho feito 

em paralelo e disponibilizado, maioritariamente em suporte online – facebook, blog e 

site. Importante também foi a análise do tipo de comunicação feita sobre o trabalho, 

pelo próprio fotógrafo, através destes canais. Nesta etapa tentou-se perceber o ponto 

de situação actual da sua carreira e o que o formato livro representaria neste contexto: 

ruptura ou continuidade? Simultaneamente, tentou-se perceber quais as suas referên-

cias fotográficas, que passam por autores, projectos e livros de fotografia. 

3. Investigação sobre o formato livro de fotografia e discussão das opções de 

design. Antes de começar a desenvolver a primeira proposta de design para o livro 

partilharam-se algumas referências com o fotógrafo, fruto da investigação da autora 

deste estudo – sintetizada no cap. 111, tópico 3.1. O Contributo do design editorial, 3.2. 

Componentes do livro e 3.3. Elementos do Design – e que, na sua opinião, poderiam servir 
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de exemplos das diferentes opções existentes – materiais e papéis, formatos, número 

de páginas, método de encadernação, tipo de impressão, sequenciamento de imagens, 

tipo de layout, tipos de capa, relação da tipografia com a imagem. Esta discussão com 

o fotógrafo foi importante para a percepção das suas preferências e demonstrou-se 

relevante para a designer conseguir responder, de forma mais adequada, ao problema 

encontrado, servindo-se das ferramentas do design editorial de que dispunha.   

4. Definição do conceito do livro e do seu conteúdo editorial. Questionamento 

acerca da matéria-prima que constituiria o livro de fotografia – projecto inédito, best-off/

monografia? Fotografia captada para o livro ou recurso ao arquivo do autor? Que infor-

mação textual seria incluída: texto introdutório, dedicatória, índice e legendas? Elenca-se 

a estrutura da publicação, da componente fotográfica à componente escrita. Em paralelo 

definem-se os objectivos, o contexto e a estratégia editorial subjacente à publicação. 

5. Criação da primeira proposta de design, decorrente do conceito geral do li-

vro, definem-se os componentes do livro e elementos do design. Para tal, investiga-

-se o conceito científico – sinapse – e a sua possível transmissão no formato livro. 

Imprimem-se alguns spreads, à escala real, para visualização da proposta, ainda com 

imagens provisórias, exploram-se diferentes formatos, testam-se as dimensões de 

imagem na página, experimentam-se diferentes tipografias e arranjos gráficos.   

6. Edição e sequenciamento das imagens. Em paralelo com o tópico anterior, 

começou-se a editar o conteúdo final do livro. Para tal recorreu-se à impressão, em 

pequeno formato, de fotografias do autor e inúmeras sessões de trabalho em torno 

das imagens. O sequenciamento das fotografias, iniciou-se depois de escolhidas as 

imagens finais e o layout estar muito próximo da versão final. Para isso utilizam-se fo-

lhas à escala das imagens e em proporção ao formato do livro, para conseguir antever 

o “casamento” das imagens.    

7. Consulta de um produtor gráfico e pedido de orçamento, com o objectivo de 

tornar viável a proposta de design apresentada para o livro. A designer decidiu reali-

zar algumas reuniões com o responsável de uma gráfica, licenciado em arte gráfica 

e experiente na produção de obra livro, recebendo, assim apoio técnico e consultoria 

especializada sobre aspectos técnicos relativos à produção gráfica e aos acabamentos. 

Definiram-se nestas reuniões muitos dos aspectos materiais e físicos do livro, aten-

tando ao custo e viabilidade das opções e técnicas escolhidas, ajustando-se quando 

necessário as opções propostas ao budget pretendido.  

8. Maquetização da proposta, para uma visualização aproximada do seu aspecto 

final e da sua relação com a mão. De forma informal, apresenta-se a maqueta a cole-

gas de profissão (designers e fotógrafos) e pessoas sem formação na área, próximas 

do círculo relacional dos envolvidos, e outras com quem se foi privando ao longo do 

processo, como o José Luís Neves, académico ligado ao estudo do livro de fotografia 

e o orientador Mário Moura e co-orientador José Carneiro, desta investigação, ligados 
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ao ciclo de estudos do Mestrado em Design Gráfico e Projectos Editoriais, da FBAUP. 

Reflecte-se e discute-se, com o fotógrafo, as soluções apresentadas e possíveis altera-

ções, desencadeadas pelas opiniões recolhidas acerca do projecto. 

9. Finalização do conteúdo editorial do livro de fotografia Synapse. Preparam-se 

as imagens para produção, seguindo as indicações dadas pelo produtor gráfico. Inse-

rem-se as imagens no layout criado e substituem-se os textos simulados pelos finais.

Procuram-se alternativas viáveis e comportáveis para a simulação dos acabamentos 

escolhidos. Imprime-se nova maqueta, agora final, em impressão digital, utilizando 

os materiais, as técnicas de encadernação e os acabamentos previstos para a produção 

gráfica final do livro de fotografia criado.

O processo criativo-colaborativo

A metodologia e o processo criativo parecem sofrer, neste Synapse, de uma sobreposi-

ção confundindo-se, de certa forma, as suas etapas e as acções nelas desempenhadas. 

Agora que somos obrigados a reflectir e escrever, acerca destas questões, parece-nos 

importante esclarecer que o processo criativo, inerente à criação de um livro de foto-

grafia, é uma combinação de método, intuição, criatividade e muita experimentação, 

nas palavras de Ellen Lupton: “o processo de design é uma mistura de acções intuitivas 

e intencionais”(2o12:4). 

Mas conseguiremos definir um processo específico e elencar as suas fases? Darius 

Himes e Mary Swanson tentaram fazê-lo e sugerem três fases para este processo: “Exis-

tem três etapas fundamentais no processo de concepção de um livro: determinar e afi-

nar o conteúdo editorial, que constitui o cerne do livro, casar este último com um design 

que potencia o conteúdo sem se sobrepor a ele, e depois trabalhar com um impressor 

para fisicamente materializar o objecto final”186 (2o11:84). Na nossa opinião, algo abran-

gentes e talvez redutoras, mas sintetizam o longo processo que aqui será apresentado. 

Mas podemos falar duma espécie de “como-fazer”? Autores, como Colberg, ga-

rantem-nos que não é tarefa fácil – “O meu título (Como fazer um livro de fotogra-

fia)187 é algo hipócrita: Não há, na verdade, uma receita simples para a realização do 

livro de fotografia. Se perguntasse a dez pessoas sobre como fazer um livro de foto-

grafia, provavelmente acabaria com dez respostas diferentes. Dito isto, a partir do que 

eu posso dizer, a maioria dos fazedores de livros de fotografia parecem concordar com 

algumas coisas”188 (2o12). Por isso, o que faz é apresentar-nos alguns aspectos cruciais 

na realização de um livro de fotografia, entre os quais destacamos a atenção ao detalhe 

e a recusa de atalhos – “Ao fazer um livro de fotografia não considere fazer quaisquer 

atalhos. Fazer livro de fotografia significa enfrentar muitas decisões que têm de ser 

feitas. Considere cuidadosamente toda e qualquer decisão, considere cuidadosamente 

cada aspecto do livro. É absolutamente crucial. Quando olhar para um grande livro de 
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fotografia, as possibilidades de descobrir uma  série de pequenos detalhes que estão 

apenas correctos. É muito provável que cada detalhe seja o resultado de alguém ter 

pensado cuidadosamente sobre esse detalhe e depois tomado uma decisão.”189 (2o14)

É então, como muitos autores defendem, um processo aberto e, por isso mesmo, 

subjectivo, não se alcançando soluções fechadas ou resultados certos e errados. Por 

isso, mais do que seguir um processo mecanizado de tarefas (o chamado by-the-book), 

o mais produtivo foi reflectir, a par e passo, sobre as decisões tomadas em cada etapa, 

e tentar encontrar consenso na equipa de trabalho. Só assim, foi possível traçar um 

caminho “com sentido”, e foi com honestidade que tomámos decisões que pensámos 

serem, no mínimo, esclarecidas. 

Para tal, o reconhecimento e respeito pela opinião dos envolvidos foi sempre sal-

vaguardada, sobretudo pela autoridade que a sua formação e experiência representam 

em termos práticos no projecto, e que podem afectar a globalidade do seu resultado 

final. Daí a atríbuição deste nome “criativo-colaborativo.” 

O processo de trabalho deste Synapse é o resultado da colaboração e desempenho 

de cada elemento da sua equipa de trabalho, reduzida, por força das circunstâncias, 

à figura do designer e do fotógrafo. Os métodos de trabalho que cada interveniente 

aplica na sua prática profissional quotidiana são, de certo modo, responsáveis pelo 

trajecto que aqui se relata. As cedências e a procura de consensos, nem sempre fáceis 

de conseguir, são, em última análise, marca de uma primeira experiência neste am-

biente – colaborativo e editorial.

Este processo “criativo-colaborativo” foi marcante, enquanto experiência profis-

sional e pessoal, para os envolvidos – um caminho feito de dúvidas, tentativas e des-

cobertas partilhadas.

Fase um – Definição da Autoria e do Problema

Como qualquer projecto de design, a criação de um livro de fotografia começa com a 

definição do problema que o designer tentará, por meio da sua intervenção, solucio-

nar. Apesar de ser muitas vezes descurada, esta é uma fase fulcral, pois determina os 

pressupostos, o contexto e as expectativas que circunscrevem o projecto. 

Trata-se de um projecto “auto-iniciado”, inscrito num contexto editorial indepen-

dente, fruto de uma proposta de colaboração, onde não existe um pedido externo, a 

entrega de um briefing ou a figura do cliente. 

A primeira fase consistiu, por isso, na definição do problema. Para tal recorreu-

-se á etnografia,190 realizando várias entrevistas exploratórias (sem guião) ao fotógrafo e 

estudos de caso das suas referências autorais.     

Nas entrevistas iniciais, feitas ao fotógrafo, de forma exploratória (sem recurso a 

gravação vídeo ou sonora) tentou-se compreender o seu percurso, o seu processo de tra-

balho e a sua forma de fotografar. Passemos a uma síntese dos resultados das entrevistas.
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Entrevista 1. Foco: Biografia

Luís Barbosa nasceu a 18 de Agosto de 1975, no Porto, cidade onde tem vivido e 

trabalhado desde então. Iniciou a sua actividade fotográfica por volta de 2ooo, tendo 

concluído a sua formação no ano de 2oo3, aquando da finalização do Curso Profissio-

nal de Fotografia realizado no Instituto Português de Fotografia (IPF), no Porto. Em 

2oo7, foi convidado pela mesma instituição a leccionar aulas de Composição, e em 

2o1o, História da Fotografia, nos cursos de nível Profissional e Básico. Anterior a 2ooo 

trabalhou na loja Fnac (St.a Catarina, Porto) na secção de livros de fotografia e arte e 

noutros tantos trabalhos temporários que se traduziram em experiências, quase sem-

pre, enriquecedoras. 

Após terminar a sua formação profissional e durante algum tempo, fez reporta-

gens com intuito comercial, no Estádio do Dragão e no Palácio da Bolsa, e colaborou 

com alguns jornais locais, como o Bonfim Actual, o Gaiense, entre outros. 

Paralelamente ao seu percurso como formador, entre 2oo6 e 2oo9, desempenhou 

funções como assistente de fotografia de Vergílio Ferreira (fotógrafo português), tendo 

ainda colaborado na pré-produção da sua edição de autor, Daily Pilldreams (2oo7). 

A partir de 2oo8 iniciou a cobertura fotográfica de vários eventos culturais por-

tuenses – Nomadic, Future Places, Festival do Norte, Manobras no Porto – a convite das 

entidades competentes, actividade que mantém de edição para edição, até hoje. Ac-

tualmente, colabora com algumas agências – a grega Invision (fotografia documental), 

a americana WIN-iniciative e a londrina OnImage (fotografia autoral).

Já apresentou o seu trabalho publicamente e/ou as suas referências, na Fnac, em 

2o12, a convite de Alexandre Souto, sobre o mote “Conversas sobre fotografia”. em 

2o13, no El Corte Inglés; e, no mesmo ano, no festival Future Places, onde apresentou 

o seu registo fotográfico das seis edições deste festival. Nestes momentos o autor foi 

reflectindo sobre a sua prática ao mesmo tempo que analisando as suas referências. 

Actualmente, assume-se como fotógrafo freelance e mantém a sua actividade co-

mo formador no IPF, embora augure trabalhar futuramente de forma mais intensa 

num registo autoral.

Uma pesquisa na internet sobre o autor permite-nos dizer que evita expôr a sua 

biografia. Não encontramos mais do que duas linhas de texto sobre si no site e blog 

pessoal; Interrogamo-lo acerca do porquê desta opção, ao que nos respondeu “prefiro 

que as fotografias falem por si(...) não gosto muito de falar sobre as imagens e sobre 

mim” e “a fotografia conta, mas esconde ainda mais do que aquilo que conta”. 

——

Entrevista 2. Foco: Trabalho e autoria 

(síntese de múltiplas conversas ao longo do processo colaborativo compiladas e 

descritas pela autora da dissertação com base em anotações).

Embora hesite na resposta à pergunta “Que tipo de fotógrafo te consideras? Foto-
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-jornalista, autoral, documental?”, admite que é fotógrafo (ponto final) não gosta de 

falar da fotografia à sombra de rótulos. 

Nunca teve objectivos muito delineados na sua “carreira”. O seu percurso foi-se 

fazendo “caminhando” sem grande esforço promocional do autor. As oportunidades 

de trabalho acabaram por se encadear entre conexões de pessoas, lugares e institui-

ções, numa espécie de “bola de neve”. 

Apesar de já ter trabalhado “a pedido” com uma actividade que se enquadrava na 

reportagem comercial, esse não é o registo que melhor o define. Gosta de “trabalhar 

em liberdade” – sem briefing, sem cliente, sem prazos, sem mercado, sem pressão – 

do tema à execução técnica. 

Não reflecte muito sobre a “temática” e talvez por causa disso não procure a 

publicação/exposição – visualização do seu trabalho numa perspectiva de conjunto ou 

série. Apesar disso, existem “temas” ou “motivos” recorrentes. O Homem e a Socie-

dade em desiquilíbrio (Signs of time, 2oo8; No info, 2oo8; Alienology, 2o1o), a Natureza 

(Pure Objects, 2oo9), o confronto entre Homem/Natureza (PhaseXXI, 2oo4; Return, 

2oo8; Vertical Melancholia, 2o13), o Mar (See Sea, 2o11), a Pobreza (Zero, 2o13), a Mor-

te, a Solidão, em imagens quase sempre momentâneas, pouco ou nada preparadas, 

que resultam numa composição desiquilibrada, perturbada e pouco estudada. Há, por 

isso, uma “prevalência do simbolismo sobre a técnica” – com imagens pouco nítidas, 

ruidosas, “com grão”. Prefere o preto e branco – a fotografia “com carga”, “dramática”, 

“densa” – e, por isso mesmo, são pontuais as suas fotografias a cor. 

O seu registo assemelha-se à fotografia de rua e aproxima-se do documental, pelo 

pendor realista, franco e cru. Procura a luz, o momento e o fugídio. Aprecia a inquie-

tação e o dúbio – o que faz pensar, que questiona e que não é claro.  

Gosta de imagens solitárias ou “âncora” (como lhe gosta de chamar), que “exis-

tem por si”. Admite alguma dispersão e acredita que esta se deve à sua compulsão 

por fotografar: “um acto curioso e desassossegado”. Por várias vezes comparou o seu 

percurso profissional à sua vida, referindo “uma série de ciclos por fechar. Coisas que 

garante começar e nunca conseguir finalizar, por falta de insistência, inconstância ou 

devido a uma certa insegurança. Característica que o faz abrandar e por vezes retro-

ceder, quase que em sentido contrário à dinâmica e paixão com que investe na fase 

inicial de cada projecto.   

Diz que o seu processo de trabalho é muito emocional, temperamental e intuitivo, 

à semelhança de si. Não tem especial interesse pelo método – racional e sistemático – e 

reconhece que nem sempre é simples perceber como trabalha e “aceitar” o seu ritmo.  

Já fotografou em filme, com as câmaras Pratika e Nikon, mas rendeu-se há al-

gum tempo ao digital, da Canon 7D à compacta Fujifilm x2o e, mais recentemente, à 

câmara do telemóvel Nokia C2 e do smartphone Iphone 4. Para editar as suas imagens 

utiliza o programa Silver Effects (NIC softwares) e mais raramente o pacote Adobe (Brid-

ge e Photoshop). 
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Socorre-se, algumas vezes, de referências autorais para explicar o que aprecia e o 

que lhe serve de inspiração. Gosta de Daido Moriyama, Henri Cartier-Bresson, Paulo 

Nozolino, David Jiménez, Michael Ackerman, Josef Koudelka, entre outros. Os mo-

tivos não são sempre os mesmos. De Nozolino gosta da “narrativa da própria obra” e 

“do discurso sobre o trabalho”, de Moriyama “a violência e a densidade”, de Ackerman 

“a carga dramática”. 

 Estas sucessivas conversas foram decorrendo ao longo de todo o processo, em-

bora a questão da definição autoral do fotógrafo tenha sido mais explorada nesta fase 

inicial, momento em que parecia importante à designer, investigar e clarificar o con-

texto em que iria trabalhar. Este processo foi sendo alimentado, a par das conversas/

entrevistas presenciais, por telefonemas, emails e mensagens. Uma abertura e aces-

sibilidade que potenciou a troca de referências, entre a designer e o fotógrafo – em 

forma de vídeos, entrevistas a autores, livros sobre fotografia, imagens, links, sites, etc. 

Uma fase enriquecedora e reflexiva para ambos, à qual se somou o levantamento e 

análise do trabalho fotográfico, distribuído através de plataformas online, das redes 

sociais como o facebook pessoal, o LinkedIn ao blog (http://passageintime.wordpress.

com/) e site (http://luisbarbosaphotography.com/) do Luís Barbosa.  

Este estudo do autor (da autoria fotográfica), da forma como o próprio fala da 

sua obra e a forma como a comunica através destes canais, foi determinante para a 

definição do próprio problema.

O fotógrafo não tinha, até ao momento, qualquer material em formato publicação, 

seja livro, catálogo ou portfólio. A divulgação do seu trabalho tem sido feita maioritaria-

mente, por plataformas online, em formato digital. O site foi concebido para contactos 

profissionais, e o blog ou facebook pessoal, para um acompanhamento do seu trabalho 

mais imediato e actualizado; o conteúdo de ambos é de resto muito distinto. No site 
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nota-se um esforço de “mostrar” uma maior consistência entre imagens, apresentan-

do trabalho em modo série (com título, enquadramento dado por uma descrição em 

texto bilingue) e uma aproximação à sequência de leitura pretendida para o conjunto 

de imagens. Os trabalhos apresentados datam de 2oo4, como por exemplo Phase XXI, 

até ao ano de 2o13, com a série Untitled (with glass).  

Por sua vez, o blog, que tem o título passage in time191 actualizado com maior 

frequência, contém mais trabalho e constrói-se num registo muito distinto, quase 

diarístico, próximo do seu facebook pessoal. Aqui são colocadas imagens, mais ou me-

nos aleatórias, avulsas, sem enquadramento teórico ou até mesmo títulos; um regis-

to experimental que, segundo o autor, dispensa grandes reflexões, são “fragmentos”, 

partes do que vai vendo que merecem registo e que, por isso, partilha. A série de foto-

grafias realizadas sem recurso à tradicional câmara fotográfica (através da câmara do 

telemóvel ou do smartphone) são as suas publicações mais recentes, e parecem estar a 

ganhar expressão no conjunto da sua obra. As fotografias que são publicadas no seu 

facebook constam muitas vezes do blog, uma duplicação de informação que, na situa-

ção inversa, não se verifica, dado que no blog o autor utiliza “um filtro”, fazendo uma 

selecção das suas “melhores chapas”. 

O facebook pessoal é outro canal de divulgação do seu trabalho, semelhante ao 

blog e com uma dinâmica maior (sobretudo pelo feedback, quase imediato, que conse-

gue receber). Os gostos e os comentários adensam-se e são presença constante no feed 

de notificações. Uma influência positiva para o trabalho do autor que, embora diga 

que “não trabalha em função do público”, parece receptivo às suas críticas e as suas 

respostas são sinónimo disso. O facebook, ao associar a vida pessoal do autor com o seu 

trabalho, permite também uma ligação maior com o público e o estreitamento dessa 

relação (muito embora virtual). Resumindo, o seu trabalho tem que ser analisado à 

luz dessas circunstâncias – há uma rede de contactos alargada, de família a alunos ou 

pessoas conhecidas que o seguem diariamente.

Foi importante esta reflexão – dos canais e do tipo de comunicação – feita sobre 

o trabalho pelo próprio fotógrafo (apesar de ser um autor que a designer já seguia, 

sobretudo pelo facebook). E, em simultanêo, as conversas que foi tendo, permitiu uma 

contextualização do problema, tornando-o mais abrangente e menos viciado.

Outro dos principais objectivos desta etapa foi perceber o ponto de situação ac-

tual da carreira do fotógrafo, e o que o formato livro representaria neste contexto. 

Para tal a investigadora prosseguiu com algumas entrevistas informais ao autor (no 

mesmo registo das anteriores), embora este tenha sido um dos pontos críticos do 

processo, uma vez que foi necessário muito diálogo e discussão para se chegar a um 

entendimento dos objectivos da publicação, que definiram o seu conteúdo editorial. 
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Entrevista 3. Expectativas e objectivos do livro de fotografia

Para estruturar esta conversa, recorreu-se a um modelo de entrevista, disponível 

no livro Publish your Photography Book (Himes e Swanson, 2o11:2o2). Foram várias as 

tentativas de ver respondidas estas questões mas o autor, em quase todos esses mo-

mentos, dizia que não sentia que era a altura certa para o fazer, e ao fim da terceira 

pergunta, a resposta era invariavelmente “ainda não consigo responder a nada disso”. 

Os motivos eram vários: incertezas relativas ao conteúdo do livro, dúvidas quanto à 

repercurssão que poderia ter a publicação do seu trabalho em formato livro. Em suma, 

o “não sei o que quero com isto”, “não sei bem onde isto me levará” e “não sei como 

vai resultar”. 

Apesar da persistência de dúvidas e inseguranças, algumas perguntas foram en-

contrando resposta e a seu tempo. Conseguimos compilar as mais importantes:

“1. Porque é que queres um livro com as tuas fotografias?

– Porque é algo que fica. Marca a história do autor (...) com o livro ela existe, há 

algo físico (...) que concretiza o corpo de trabalho. Vejo-o como uma espécie de filho 

(...) motivo de orgulho. O livro é uma nova motivação e a existência de reconhecimen-

to. É o “formato de ouro” dos fotógrafos.

2. Consegues descrever o teu livro numa frase?

– Não, mas quero que ele seja como o acto de fotografar (...) como a minha 

fotografia... que mostre a minha curiosidade! Inquietude, desassossego, exorcismo, 

obsessão, procura.

3. O que é que falta fazer e quando é que pensas completar o projecto?

– Falta tudo! Isto é um processo muito mais complexo do que pensava... ainda 

estou a mergulhar nos arquivos... a perceber o que quero ver em livro (...) são milhares 

de fotografias (...) isto está-me a obrigar a procurar/encontrar coisas que eu já nem me 

lembrava... porque eu guardo tudo o que fotografo... e eu fotografo todos os dias. Aca-

bo quando isto estiver feito (...) não sei quando será (...) depende das tuas datas (risos). 

4. Quem seria um colaborador ideal para este livro? 

– Não sei muito bem, talvez o Alexandre Souto (IPF), sei que ele gosta do meu 

trabalho, era possível escrever sobre ele... mas não sei se não prefiro algo mais pessoal. 

Sem interferências de ninguém (...) ainda temos de ver isso.

5. Descreve e quantifica o público deste livro.  

– (risos) Os meus alunos... não consigo ver muito para além deles... eles sei que 

vão comprar o livro(...) essa pergunta é impossível de responder, eu não tenho noção 

do meu público (...) por isso é que a fotografia é para mim um acto muitas vezes “mas-

turbatório”(...) não penso muito no que gostam ou não (...) as imagens têm de fazer 

sentido para mim. 

6. Consegues imaginar o livro? Que aspecto terá? 

– Não exactamente, sei que quero algo simples... algo clássico. Não gosto de 

grandes experimentações.

4.3. O processo criativo-colaborativo



Afirmações como “eu quero um livro com as minhas fotografias” foram disse-

cadas nos três elementos da frase: “eu”/ fotógrafo, “livro”/ um objecto no seu direito 

e as “fotografias”/ o conteúdo básico do livro. A autoria que já se tinha investigado e 

explorado não era crítica, mas os outros elementos precisavam de resposta urgente 

para conseguirmos esclarecer as motivações e objectivos da realização deste livro. Para 

já, o autor antevia a possibilidade de estabelecer novos contactos profissionais através 

do envio do livro para galerias e agências de fotografia, com o objectivo de divulgar o 

seu trabalho, principalmente fora do país. O livro seria, portanto, um meio de chegar 

a uma audiência maior e mais especializada, não tanto através da sua venda mas mais 

através das possíveis exposições ou parcerias que daí iriam resultar. O livro poderia 

funcionar “como um corpo de trabalho próprio, com a facilidade de ser portátil e fixo”, 

em oposição ao site, por exemplo. 

O principal objectivo seria então, um misto de “portfólio-monografia”, “best-off,” 

“compilação das melhores chapas” adicionado ao esforço de “elevar o trabalho ao pró-

ximo nível”, para isso seria importante, manter uma certa coerência formal e temática 

com o que vinha fazendo até então. Um trabalho de continuidade que responderia às 

expectativas dos seus actuais seguidores e, ao mesmo tempo que se ía constituir como 

um bom suporte para divulgar o seu trabalho, angariar novos projectos. 

Tornava-se cada vez mais evidente a necessidade de definir o conteúdo do livro. 

Parecia-nos que, só assim, se resolveria parte da “definição do problema”. O tempo 

urgia e, apesar de tardar a decisão “final” quanto ao conteúdo editorial a seguir, a 

designer decidiu “ganhar tempo” e pressionar o fotógrafo a ver e conhecer melhor o 

objecto livro de fotografia. Foi assim que, decorrente da investigação teórica encetada 

pela autora desta dissertação, acerca do livro de fotografia, esta decidiu compilar uma 

série de links e formular um email que enviou para análise do fotógrafo – assente na 

opinião de alguns autores, como Darius Himes, que garantem que a melhor forma 

de aprender algo sobre livros de fotografia é observando-os. Os links apontavam pa-

ra sites de lojas online de livros de fotografia, vídeos de apresentação, fotografias do 

objecto ou reviews de alguns blogs. O objectivo era simples: por um lado, mostrar 

ao fotógrafo as potencialidades do formato, alguns exemplos do que se vai fazendo 

(na contemporaneidade) com este suporte, e por outro lado, traduzir a diversidade 

de soluções – das mais arrojadas às mais convencionais – que poderiam servir de 

influência para o objecto a criar. Depois de algum tempo sem obter resposta do fotó-

grafo, marcou-se novo encontro e falou-se abertamente do que “um livro pode ser”. 

Trocaram-se impressões sobre os exemplos seleccionados, sob o ponto de vista mera-

mente formal – do design editorial proposto – e falou-se sobretudo do que o fotógrafo 

não gostava (algo que se revelou muito importante no decorrer da colaboração, sob o 

ponto de vista da acção da designer). Sintetizando: 
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1. formato/dimensões

Não apreciava especialmente o formato ao baixo (landscape), nem dimensões ex-

tremas como o “muito pequeno ou muito grande”.

2. layout ou organização da página

Se outros elementos não receberam grandes comentários do fotógrafo, este não 

foi sem dúvida um deles. Não aprecia a imagem que se expande no spread, acha 

que a goteira quebra a leitura contínua da imagem. Prefere um layout constan-

te em vez de alternância de dimensões ou de colocação da imagem na página. 

Gosta do resultado das imagens em full bleed, associa essa opção aos livros de 

Moriyama e aos livros japoneses em geral.

3. capa 

Não lhe parecia muito interessante/adequado as propostas que consideravam 

ilustrações ou desenhos na capa, mesmo que muito sóbrios. Considerava que 

um livro de fotografia idealmente deveria ter ou fotografia ou apenas tipografia 

na capa. Não gosta de livros com sobrecapa (mesmo que por razões de protec-

ção da capa dura), considera que são elementos descartáveis, que não acrescen-

tam nada ao livro e que só o tornam um objecto mais complexo de manusear 

(tem tendência a retirar, perder ou até rasgar este tipo de elemento do livro). 

Em relação aos materiais, não emitiu grandes comentários. Notou-se, contudo, 

a preferência por capas duras, que lhe pareciam “dar mais corpo” ao conjunto 

e uma certa preferência pela capa em tecido. Outra das observações feitas foi a 

colocação do nome do autor na capa, não era uma coisa que apreciava: “quanto 

mais pequeno melhor”. 

4. encadernação

Não era sequer um elemento que lhe desperta-se interesse até então na análise do 

objecto livro. Contudo, ficou admirado por se tratar de um elemento tão explorado 

em alguns exemplos e por desempenhar um papel preponderante no aspecto fi-

nal do objecto. Não gostou especialmente da encadernação japonesa, por lhe pare-

cer frágil e muito “identitária” mas das restantes possibilidades não teceu grandes 

comentários. Foi explicado pela designer o tipo de influência desta escolha, no 

manuseio do livro, na leitura da própria imagem (no caso da full bleed page), no 

custo final do livro, bem como a sua relação próxima com o elemento capa.  

5. texto

Não emitiu muitos comentários quanto à convivência entre texto e imagem foto-

gráfica – legendas, títulos, números de páginas, etc. Demonstrou preferência por 

tipografias serifadas, por as considerar “mais clássicas”, refere ainda a expressão 

de algumas capas tipográficas, como a do Far Cry (Nozolino, 2oo5).

6. edição e sequência/ritmo 

Não parece apreciar especialmente as estruturas narrativas, com sequências cro-
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nológicas ou lineares que, por si só “contam” a própria história. Gosta de uma 

edição mais aleatória, com ritmo, próxima do “catálogo”, em que cada imagem 

vale por si só. Refere a edição de Moryiama: “atirar para dentro do livro as fotos 

sem pensar muito”. 

7. impacto do livro no geral

Não aprecia livros demasiado manuais/artesanais, que parecem “datados”, “pas-

sadistas”, “rebuscados.” Gosta de livros com peso, sem serem exageradamente 

extensos “tipo bíblia”. Referiu o adjectivo “simples” repetidas vezes, o que a de-

signer entendeu ser sinónimo de depurado, claro, neutro. Não aprecia página de 

dimensões distintas nem desdobráveis ou elementos que requeiram manuseio 

específico, por exemplo abrir folhas dobradas para ver a imagem. Não aprecia 

livros onde o design tem demasiada influência e quase que se sobrepõe à foto-

grafia, seja pela escolha arrojada da tipografia seja pelo layout demasiado experi-

mental ou de outros “artifícios.” Parece-lhe que são artefactos que secundarizam 

a fotografia, que para o fotógrafo, deve ser o elemento de destaque em todo o livro 

de fotografia. 

——

No fim desta análise conjunta a designer compreendeu o que o fotógrafo consi-

derava mais e menos interessante nas opções formais do medium e o fotógrafo ficou 

a conhecer melhor as opções de que dispunha a designer, para comunicar o conceito 

do livro, que, de resto, ainda não estava definido. 

Depois disto partilharam-se novamente algumas referências que o fotógrafo de 

uma forma ou de outra apreciava, objectos que seleccionava, tanto pela forma como 

pelo conteúdo. Os chamados “estudos de caso” que não serão aqui alvo de profunda 

análise por terem sido simples referências autorais e não terem desempenhado uma 

função tão determinante no resultado deste projecto. 

Como já foi referido, Nozolino é um dos fotógrafos que serve de referência ao 

Luís Barbosa. Aquando desta indicação, a designer fez alguma pesquisa sobre o au-

tor e percebeu que tinha alguma obra publicada em forma de livro. O Far Cry foi dos 

primeiros livros referidos pelo Luís Barbosa, como uma “espécie de referência”. Das 

inúmeras vezes que falaram sobre este livro não foi claro o porquê desta escolha, a 

designer ficou sempre com a sensação de que o que mais lhe interessava no objecto 

era a fotografia – as “boas chapas” – compiladas num objecto cru, que acompanhava 

a estética do próprio autor. 

Far Cry é difícil de rotular como “livro de fotografia,” porque pode facilmente 

ser considerado um catálogo à exposição de Nozolino, patente na Fundação Serralves 

(Porto) em 2oo5. À parte desta questão, é um objecto muito contido a nível formal, 

onde se conseguem perceber algumas das características apreciadas pelo fotógrafo.
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Far Cry é um livro denso, que reúne muita da carga dramática da estética de 

Nozolino. É uma das obras mais conhecidas do autor, que já tem alguns títulos publi-

cados: Penumbra (1996), Makalatur (2o11), Bone Lonely (2o11).

Mickael Ackerman foi outra das referências consideradas neste processo, sobre-

tudo no seu livro Half-life (Dewi Lewis Publishing, 2o11). A apropriação de um conceito 

científico para o título deste livro, que o próprio autor não parece querer esclarecer, 

é um pretexto para combinar uma série de fotografias, num processo de edição que 

decorreu durante sete anos. O fotógrafo parece mais interessado na forma como as 

fotografias resultam em conjunto do que na forma como elas “vivem” solitárias. Foi 

esse o principal contributo deste exemplo para o nosso processo de trabalho. A carga 

dramática do livro é também outra característica apreciada pelo Luís Barbosa, que se 

prende com a referência autoral da fotografia.    

4.3. O processo criativo-colaborativo

fig. 76,  fig. 77 e fig. 78
Far Cry, Paulo Nozolino, 2005 
Steidl. pp 140, 252 x 325 mm
© Booktopia

fig. 79
Half Life, Michael Ackerman, 2011
Dewi Lewis Publishing. pp 166, 305 x 207 mm
© Delpire



fig. 80, fig. 81 e fig. 82
Infinito, David Jiménez, 2010
Photovision. pp 118, 170 x 230 mm
© Photovision
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Outro dos autores referidos neste processo foi David Jiménez, com a apresenta-

ção de uma edição intitulada Infinito (2o1o). Foram visualizados alguns vídeos do pro-

cesso de realização deste livro. Jiménez potencia com este Infinito, a exploração de um 

conceito específico através do confronto entre duas imagens. Esta relação de contraste 

e tensão na leitura da dupla página foi uma das razões que nos levou ao “casamento 

entre imagens”, potenciado pela relação de leitura do livro aberto (sempre com duas 

páginas ligadas pela goteira). 

O conhecimento da vida e obra do autor levou-nos à definição da sua autoria. Um 

conceito que está em contínua evolução mas, até ao momento, foram identificadas 

formas importantes para a criação do livro, através da intervenção da designer, que em 

colaboração com o fotógrafo, definiu assim o problema:

O quê?

Criação de um livro de fotografia com autoria fotográfica de Luís Barbosa.

Com o quê?

Fotografia de arquivo (imagens de diferentes orientações – ao alto e ao baixo)

Registo best-off com algumas fotografias inéditas.  

Para quê?

Cimentar o seu percurso algo aleatório num corpo de trabalho específico.

Para quem?

Destina-se às pessoas que já o seguem (alunos, amigos e familiares), também 

pretende ir encontro de novos contactos profissionais (galerias, festivais, etc). 



Fase Dois  – O Conceito do livro e a Proposta de Design

Considerámos, depois de concluído todo o processo, que esta foi a fase mais difícil e 

mais intensa do projecto para os envolvidos, e alguns autores já nos tinham alertado 

disso mesmo – “A área mais problemática para os fotógrafos é a definição do conceito 

do livro”192 (Himes e Swanson, 2o11:3o). A definição do conceito geral do livro a criar 

é, por vários motivos, a fase mais determinante para o resultado geral do livro, e por 

conseguinte, fulcral para a proposta de design a criar. Foi uma fase de importantes 

experiências – falhadas, mas produtivas – que nos levaram invariavelmente a cons-

tantes redefinições e a alguma reflexão, uma espécie de co-evolução do problema e da 

solução. Estas experiências, que foram sendo descartadas, deveram-se a uma crescen-

te maturidade dos interveninetes, sobretudo no que concerne ao objectivo do livro. 

Isto deriva do reconhecimento do processo criativo como um “processo que é tudo 

menos linear (...) é sobretudo interactivo e recursivo; porque ao mesmo tempo que se 

pensa em ideias para solucionar o problema, se está também a reformular o problema 

inicial” (Tschimmel, 2o11:38). 

A definição do conteúdo editorial do livro de fotografia está intimamente asso-

ciada ao conceito geral do livro e à “ideia” – “Um grande livro (...) começa como uma 

ideia, uma tese, e constrói-se a partir daí”193 (Himes e Swanson, 2o11:28). A liberdade 

quase total (dado o contexto auto-editado/independente da publicação) empurrou-nos 

para um misto de pensamentos: acreditávamos que o livro “podia ser tudo”, ao mes-

mo tempo que “nada parecia fazer sentido”, ou até responder à motivação inicial do 

acto de publicar. 

A designer acreditava que era importante que o conceito fosse claro e preciso, 

e por isso transmitiu ao fotógrafo uma série de informações neste sentido, muitas 

vezes citando alguns autores que defendiam o mesmo: “é uma questão fundamental 

perguntar-se como fotógrafo. Qual é o seu projeto?”194 (ibid:3o)

A indecisão entre o desenvolvimento de um projecto específico para o livro (inédito), 

a expansão e desenvolvimento de um projecto já iniciado ou a utilização de imagens já 

publicadas via blog, site ou facebook, marcou também o início desta procura pelo “conceito”. 

Foi então que se iniciou o habitual brainstorming,195 entre o fotógrafo e a desig-

ner. Inicialmente o Luís Barbosa sugeriu a edição do projecto Return (2oo8). Esta série 

de seis imagens, já publicadas online (via site), tratava um tema emergente na obra do 

fotógrafo – o confronto entre Homem/Natureza, como escreveu o fotógrafo (no seu 

texto online) – “A necessidade de uma consciencialização ecológica tem surgido de 

forma intensa, agora que o maior problema que enfrentamos é o da preservação da 

Natureza para futuras gerações. Os efeitos desequilibradores da evolução provocam 

revoluções interiores na própria condição e natureza humana. Respiramos e vemos. 

A mecanização destes processos inconscientes minimizam a sua importância vital. 

4.3. O processo criativo-colaborativo
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Numa sociedade rápida, embalada e poluente, também de atitudes e consciências, o 

efeito de claustrofobia e desfoque são amplificados. Neste projecto, essa membrana 

sufocante é rasgada, é um grito de urgência do natural, uma fuga para a Natureza, um 

reenquadramento na nossa existência” (2oo8). A possibilidade de expandir a série a 

outras paisagens e outras molduras, parecia possível e exequível. O Luís Barbosa tinha 

até equacionado uma possível parceria com alguma entidade protectora do ambiente 

para o desenvolvimento desta série de seis imagens.

Este conteúdo, apesar de se enquadrar tematicamente na “autoria” do fotógrafo, 

era um tipo de fotografia muito diferente do registo pelo qual era conhecido – a foto-

grafia de rua, momentânea, citadina e a preto e branco. Pensou-se se não induziria 

em erro a audiência deste livro: seria tradutora do seu “modo de fotografar”? O ritmo 

do livro também se antevia monótono e previsível, as imagens teriam uma expres-

são semelhante, uma composição constante e pouco surpreendente. Em conjunto, 

decidiu-se que era melhor explorar outras ideias, e retomou-se o brainstorming inicial. 

O tema “Porto” sobressaía sem grande esforço da sua obra. A cidade, apesar de 

tudo, era identificável e não era de forma directa ou expectável, não eram fotografados 

os “lugares comuns”, como as pontes, os barcos ou os monumentos. A vida da cidade, a 

pobreza, a solidão, a velhice eram os seus traços definidores. O olhar de um residente da 

própria cidade (que só quem nela habita percebe) muito diferente do Porto “vendável” 

por estes dias, numa versão “cosmopolita”, turistíca e comercial, o conhecido Porto cool. 

Pensou-se, durante algum tempo que chamar a este livro “Porto” era um non-

-sense que fazia todo o sentido, no momento que a própria cidade atravessa. Mostrar 

a cidade de forma muito díspar daquela com que é vendida, com realismo e crueza. 

As imagens tinham a carga dramática que o fotógrafo apreciava nas suas fotogra-

fias, eram perturbadoras, quase todas a preto e branco, e acabavam por ter um pouco 

de biográfico. O mercado potencial de um livro deste tipo era grande e podia implicar 

novos públicos, movidos pela curiosidade de conhecer mais a cidade, um tema que reu-

nia o interesse de um público mais alargado. Mas um tema também com alguns incon-

venientes, quantos fotógrafos já não teríam fotografado e editado sobre o Porto? Uma 

breve pesquisa deu-nos uma rápida resposta, o tema era demasiado “editado”, haviam 

no mercado livros que combinavam a história da cidade e um registo fotográfico desta, 

livros de autor sobre a cidade, livros específicos sobre alguns monumentos, como a 

Torre do Clérigos, etc. Embora sendo esta uma nova visão do Porto, haveria mercado 

para a absorver? Não seria equiparado, misturado e confundido com o material já exis-

tente? Não seria um tema já vulgarizado? O fotógrafo acreditava que era um processo 

de edição fácil mas que não seria desafiante porque “é fácil conseguir um bom livro 

sobre uma cidade como esta, que já fotografo há mais de dez anos”. 

Foi então que o autor nos mostrou o seu mais recente trabalho – Untitled (with glass), 

desenvolvido no fim de 2o13 e que estava a pensar publicar no blog e site, por essa altura.
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Falou-se da origem do projecto e da sua inspiração. O projecto era acompanhado 

por uma citação: “Que estranha cena que você descreve e quão estranhos prisioneiros. 

Eles parecem-se connosco!”196 (Plato, Republic, Book VII apud http://luisbarbosapho-

tography.com/untitled-with-glass/). O “vidro” aprisionava o Homem, mudava-se a fi-

gura, mas o resultado era o mesmo – uma imagem difusa, dramática, de uma beleza 

indiscutível, uma penumbra, um resto do ser marcante.

Voltávamos ao mesmo dilema (da primeira ideia Return): este projecto não era 

tradutor daquilo que era o seu modo de fotografar mais habitual (do seu processo de 

trabalho até). Era um tipo de fotografia que, não sendo de estúdio, era preparado e ence-

nado. As pessoas que figuram nesta série foram convidadas a posar por detrás do vidro, 

num cenário interior e previamente preparado para o efeito. O fotógrafo, embora não in-

terferísse muito na postura da pessoa, dáva-lhe algumas indicações de comportamento.

Apesar da utilização do preto e branco, da expressão dramática das imagens, era 

um registo algo diferente, sobretudo tematicamente do seu registo mais caracterizador.

Como claras vantagens, este projecto tinha a clareza, a consistência e a integri-

dade. A sua adaptação ao livro seria imediata, não haveria lugar para grandes dúvi-

das. Este projecto era equiparável a Return, uma série de imagens semelhantes, no 

resultado e conceito transmitido. A sua compilação em livro ia resultar num objecto 

constante, com um ritmo monótono, por muito que a sequência e o layout fossem 

incomuns. De novo reflectiu-se sobre o resultado do conjunto, não seria um projecto 

redutor, sob o ponto de vista da obra e da autoria do Luís Barbosa? O que conseguiria 

o livro acrescentar à leitura das imagens já presentes no formato online? Ganharia 

densidade, profundidade?

A equipa desenvolvia esforços para gerar novas ideias, em sessões de brainstor-

ming conjunto que tiveram como resultado as ideias acima enunciadas, mas começava 

a revelar-se difícil a definição do conceito final do livro.   

Desta forma, optou-se por reflectir individualmente. 

fig. 83 e fig. 84 
Untitled (with glass), Luís Barbosa, 2013 
© Luís Barbosa
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A designer acabou por experimentar recolher todas as imagens publicadas online 

pelo fotógrafo e observá-las. Eram mais de mil. Organizou-as depois em pastas, no 

computador, às quais foram atribuídos nomes. Formaram-se conjuntos, encontraram-

-se “temas”, conceitos emergentes: solidão, espera, morte, velhice, reflexos, etc. 

Falou-se abertamente desta categorização com o fotógrafo, com o objectivo de o 

fazer tomar consciência dos temas do seu trabalho, criadas por um elemento externo 

e diferente do habitual. Acabou por ser um processo interessante de confronto entre o 

autor e a obra, mas sem efeitos práticos imediatos para o projecto. A ausência de um 

terceiro elemento na equipa – o editor – era cada vez mais notória. Parecia-nos que 

esta figura poderia trazer alguma objectividade ao processo de trabalho, cada vez mais 

intenso, partilhado apenas por duas pessoas: o fotógrafo e o designer. 

O fotógrafo começou a adensar o seu “regresso” aos arquivos, fruto talvez desta 

análise da designer e de uma certa busca pessoal pela sua própria identidade. Entre 

imagens já divulgadas online e imagens inéditas que o próprio já não se recordava, 

começou então uma nova fase de selecção, que culminava em pastas de imagens que 

eram posteriormente impressas em pequeno formato e que permitiam uma melhor 

visualização do conjunto. De vez em quando, retomavam-se as reuniões entre a desig-

ner e o fotógrafo,  momentos onde se iam vendo as imagens seleccionadas, trocando 

opiniões sobre esta ou aquela fotografia. Continuava a parecer um conjunto muito 

disperso, sem um fio condutor que as conseguisse “ligar” no formato livro. Embora já 

se começassem a tomar algumas decisões quanto às imagens que teriam de constar 

(“obrigatórias”), encarando assim, o livro como uma espécie de best-off. 

A dada altura surgiu o termo “sinapse”, introduzido pelo fotógrafo. Falou-se sobre 

o conceito, sobre a sua génese científica, sobre a forma como o fotógrafo se ia interes-

sando por estas questões do foro mental. A designer estava alheada do conceito, pelo 

que foi “inundada” com uma série de explicações e teorias pelo autor das imagens. Pa-

recia-lhe interessante citar e apropriar-se de um processo mental específico e humano, 

136·137

fig. 85
Edição
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de uma área como a anatomia/neurologia e trabalhá-lo à luz das fotografias. Esta apro-

priação do conhecimento ou do vocabulário científico era, de resto, uma das motivações 

de Ackerman ao criar Half Life e que foi uma das referências fulcrais deste projecto. 

Depois desta primeira imersão no tema, a designer foi desenvolvendo uma in-

vestigação individual do conceito, consultando dicionários, livros de anatomia e sites 

com informação especializada. Optou por compilá-las numa espécie de moodboard de 

influências, num ficheiro de Adobe Illustrator, que lhe permitiu criar um “mapa men-

tal” associativo entre definições e imagens.

Chegou a algumas conclusões importantes: 

1. “Sinapse é um termo do vocabulário científico (descoberta atribuída a Sir Char-

les Scott Sherrington em 1899), relacionado com a fisiologia, anatomia e neurologia, 

cuja origem etimológica não está totalmente esclarecida (varia de dicionário para di-

cionário), mas parece derivar do grego synapsis “conjunção” de synaptein “segurar 

junto fortemente”, formado por syn- (junto) e haptein (apertar). No sistema nervoso, a 

sinapse é a estrutura que permite a um neurônio passar um sinal eléctrico ou quími-

co a outro neurônio ou outra célula (muscular ou glandular). O conjunto de sinapses 

permite que os neurónios do sistema nervoso central formem uma rede de circuitos 

neuronais, fundamentais para os processos biológicos que estão por trás da percepção 

e pensamento, para além de se relacionarem com o sistema nervoso do corpo. Em su-

ma, para a Anatomia este é o termo que designa, segundo a teoria neurónica, a região 

de contacto entre dois neurónios (terminações/extremidades das células nervosas), 

e onde se efetua a transmissão da actividade nervosa propagada. O cérebro contém 

um grande número de sinapses, que em crianças chega a 1 ooo ooo milhões. Este 

número diminui ao longo dos anos, estabilizando-se em idade adulta. Estima-se que 

um adulto pode estar compreendida entre 1oo e 5oo trilhões de sinapses.” (adaptado 

da Infopédia, 2o14)

2. Se analisarmos a palavra “sinapse” sem nos socorrermos da sua definição 

científica, a sua etimologia associa-se a conceitos como união, ligação, junção, cone-

xão, relação. Que seriam, de resto, conceitos interessantes de explorar no projecto, já 

que o livro é por definição um objecto que congrega e prende folhas; o livro de foto-

grafia é um espaço de ligação de um conjunto de fotografias e um interface de ligação 

entre o fotógrafo e o seu público; e este livro em específico nasce fruto de uma relação 

de trabalho colaborativo, entre duas áreas e modos de trabalhar distintos – a fotografia 

do fotógrafo Luís Barbosa e o design editorial da designer Filipa Ferreira. 

Encontrado o conceito-chave do livro teria agora de se iniciar o processo criativo 

inerente à sua formalização e materialização no próprio formato e suporte físico – “O 

teu livro deve ser moldado em torno de um conceito central – ou tu como um artista e 

um corpo de trabalho que tu criaste ou um assunto independente que tu fotografaste. 

Depois de estar totalmente delineado este conceito, ele vai orientar a forma do teu 

4.3. O processo criativo-colaborativo



conteúdo (...) O conceito afectará directamente as especificações físicas do livro”197 

(Himes e Swanson, 2o11:85).

O fotógrafo acabou por sugerir um conteúdo fotográfico misto – imagens já edi-

tadas e imagens inéditas, que acabava por servir a sua intenção de compilar algum 

do seu melhor trabalho e simultaneamente mostrar alguma “novidade.” Não seria 

desenvolvido nenhum trabalho em específico para o livro, embora se tenham incluído 

imagens recentes (que não foram captadas com essa finalidade). 

Nesta altura falou-se, pela primeira vez, da possibilidade de incluir informação 

textual – texto introdutório, dedicatória ou legendas. Elencou-se a estrutura da publica-

ção, da componente fotográfica à componente escrita, importante para a realização da 

primeira proposta de design (Holleley, 2oo9:1).   

Componente escrita: texto introdutório do conceito do livro (escrito pelo fotó-

grafo), breve definição da palavra, dedicatória, frase de abertura/citação, informação 

técnica – como a ficha técnica/colophon (com elementos como o ISBN, local da publi-

cação e indicação da autoria fotográfica, contributos específicos com autoria relevante, 

mas também com pormenores mais técnicos como os papéis e tipografia utilizados).    

Componente fotográfica: imagens em forma de dípticos (ainda sem número de-

finido, mas com um número que estaria no intervalo entre 8o–12o fotografias).

O conteúdo textual iria ser tratado como um elemento esclarecedor do livro e dos 

seus propósitos, não lhe seria negada a capacidade de “contar” e “definir” as intenções 

do autor do projecto. Não houve, por isso, uma renúncia à integração de tipografia nes-

te Synapse, embora reconheçamos que a tentámos reduzir ao essencial, por querermos 

que a mensagem preponderante fosse traduzida pela fotografia numa opção mais mi-

nimal que julgámos mais adequada ao tipo de solução formal encontrada para o livro.

Optou-se por utilizar a palavra em inglês – Synapse – e no singular (como repre-

sentativa do conceito), uma vez que o livro seria bi-lingue (prevendo uma distribuição 

nacional e europeia) e achámos que, deste modo era importante a universalidade e 

ampla compreensão da língua inglesa face ao português (foneticamente a palavra é 

muito semelhante). Apesar disto, no interior do livro, ambos têm um tratamento e 

hierarquia tipográfica semelhantes.

A introdução da definição inicial de Synapse é feita numa linha de texto, com a 

informação resumida ao que é essencial. 

O texto de abertura do livro, da autoria do Luís Barbosa, foi um dos elementos 

mais díficeis de se conseguir “encerrar”. A sua inclusão era fulcral para a compreen-

são do conceito do livro, da apropriação da palavra synapse do vocabulário científico, 

e para uma breve introdução à forma de trabalhar e fotografar do autor. Foi uma luta 

difícil de travar, entre prazos estipulados pela designer, quase sempre não cumpridos, 

e outras questões relacionadas com a própria natureza da escrita. Foi um dos últimos 

elementos integrados no layout do livro, mas acreditamos que depois de algumas revi-
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sões é um texto capaz de comunicar ao leitor o que o livro trata e, acima de tudo, fazer 

a transição entre o elemento capa, com o título Synapse e a introdução das fotografias. 

Decorrente do conceito geral do livro, definem-se os componentes do livro e ele-

mentos do design e desenvolve-se a primeira proposta de design. 

Na proposta de design criada pensou-se na maioria dos componentes do livro 

Synapse. A tipologia de capa (materiais, toque e encadernação da lombada) foi um dos 

elementos mais relevantes, por considerarmos, desde as primeiras reuniões conjun-

tas, que era um elemento importante (e que valorizávamos pessoalmente) no objecto 

livro de fotografia. A par disso, desde cedo a designer tinha algumas preferências ma-

teriais que foi partilhando com o fotógrafo, escolhendo depois a que mais se adaptava 

ao conceito do livro e ao seu manuseio. A crueza e o toque do cartão era algo que lhe 

interessava desenvolver e parecia reunir consenso junto do fotógrafo, que também 

apreciava o material e o associava ao “toque” do seu trabalho. O Luís Barbosa sem-

pre tinha manifestado alguma preferência pela capa dura e por um revestimento em 

tecido ou tela. A designer acabou por encontrar uma solução interessante entre esta 

aspiração do autor e a sua escolha do cartão prensado para a capa. Pensou numa capa 

que tivesse alguma integração de tecido, permitindo um contraste entre materiais que 

podia ser interessante explorar, e a lombada era uma boa possibilidade de aplicação. A 

paleta monocromática em alto contraste, escolhida para os materiais da capa, acentua-

ria uma natureza física e táctil díspar e contribuiria para um certo contraponto entre 

o preto do título synapse e a lombada (em tela) também de cor preta. A utilização desta 

tela e tipologia de encaixe da capa e contra capa na lombada implicaria a utilização de 

outro componente do livro de capa dura, as guardas. 

A solução era adequada também ao conteúdo do livro. A lombada a preto parece 

estar a “espreitar” do livro, destacando-se face ao conjunto, por estar entre as placas de 

cartão e não à mesma altura. Uma capa crua e depurada, sem introdução de fotografia 

e assumidamente tipográfica. Desde logo foi equacionada a necessidade de colocação 

de tipografia sobre a tela da lombada. A termoestampagem foi a opção adequada e 

aconselhável. A opção de integrar alguma espécie de acabamento sobre o cartão aca-

bou por surgir numa fase mais tardia do processo, aquando da pré-visualização da 

capa, (numa das experiências de impressão que se foram fazendo) e de se considerar 

que era pouco impactante e demasiado “despida.” A colocação de outros elementos 

para além dos elementos tipográficos começava a surgir com mais força e foi-se equa-

cionando outra solução gráfica para a capa e contra-capa. As guardas, apesar de serem 

elementos quase sempre relegados para segundo plano, têm sido alvo de alguma in-

tervenção nos últimos anos. A designer considerou que neste livro era importante 

dar-lhe alguma profundidade e densidade visual, para além da sua evidente funcio-

nalidade prática de associar a capa ao miolo. Uma das primeiras decisões que foram 

tomadas quanto ao seu material teve que ver com a tipologia de papel a utilizar, pre-
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fig. 86, fig. 87, fig. 88, fig. 89, fig. 90, fig. 91, fig. 92 e fig. 93
Edição 
© Susana Silva



tendia-se que as propriedades do papel escolhido fizessem uma espécie de transição, 

suave e controlada, entre o toque mais texturado e a espessura considerável (2mm) do 

cartão e o miolo, com um papel que se previa ser revestido, com toque sedoso e algum 

corpo.  A questão cromática era outra nuance que teria de ser salvaguardada, a opção 

por um papel de cor seria ponderada. 

Os elementos gráficos das guardas surgiram muito naturalmente na cabeça da 

designer, resultado de algumas ideias trocadas com o fotógrafo. Esta pensou numa 

espécie de padrão ou imagem microscópica com forte associação às fotografias mi-

croscópicas do cérebro, já recolhidas também na sua pesquisa sobre o conceito de 

sinapse. A ilustração ainda foi ponderada, mas a manipulação digital de fotografias de 

ramos de árvores do Luís Barbosa, foi ganhando uma forma que agradou a ambos. As 

guardas acabaram por resultar num emaranhado de pequenos excertos de fotografias 

de árvores, que transportam o leitor para o mundo científico que serve de pano de 

fundo ao livro.   

No que diz respeito aos elementos do design o formato é um dos primeiros 

elementos a decidir, com base em vários dados: orientação da fotografias, budget dis-

ponível, etc. No caso de Synapse sabíamos (apesar de ainda estar a decorrer a edição 

das fotografias) que teríamos imagens orientadas vertical (“alto”) e horizontalmente 

(“baixo”). O formato teria de albergar tanto imagens ao “alto” como ao “baixo” (em 

maior número), tendo como limitação acrescida o facto de ter sempre uma fotografia 

colocada em cada página e nunca imagens que ultrapassassem a goteira da dupla 

página. Depois de alguns testes o formato que parecia resolver melhor esta convi-

vência entre diferentes orientações das fotografias  era o quadrado. Desde o início do 

projecto imaginávamos o livro num formato vertical (retrato), talvez por nenhum dos 

dois intervenientes gostar do formato horizontal (paisagem). O formato quadrado foi 

por isso de difícil aceitação, mas depressa se tornou a forma perfeita para este livro. 

O quadrado enquanto forma geométrica também tinha associados valores simbólicos 

interessantes: como o equilíbrio e a perfeição (por ter todos os lados iguais). 

A dimensão foi equacionada depois da escolha do formato quadrado e com base 

em planos de impressão que consideravam a dimensão máxima de 1oox72 cm e a 

imposição em cadernos de 8 ou 16 páginas (uma questão confirmada depois com 

o produtor gráfico). O Luís Barbosa não tinha preferência por dimensões, apesar de 

não querer um livro “demasiado pequeno”, por preferir as fotografias com alguma 

dimensão na página impressa; a designer, por sua vez, começou a estudar algumas 

opções e fixou os valore no quadrado de 23x23 cm, que lhe parecia adequado em re-

lação à dimensão da mão e de fácil manuseio, por não ser um formato muito grande 

(que implicaria um peso maior). As limitações financeiras acabaram por ajudar a fixar 

esta medida como a final, dado o aproveitamento do papel conseguido e o número de 

páginas por fotolito/plano CPU.
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A escolha tipográfica foi outro dos elementos considerados no projecto gráfico 

e que desempenhou um papel importante no objecto. No início testaram-se algumas 

tipografias serifadas, das mais clássicas – Baskerville, Garamond, Minion, Bell MT, Sabon e 

Scala. Estas criavam uma mancha de texto associada à página literária, que numa primei-

ra fase foi considerada interessante, mas que depressa se tornou obsoleta, por dar ao livro 

um aspecto final demasiado clássico, literário e sobretudo incongruente face às opções de 

materiais da capa e da lombada, já realizadas. 

Foram testadas outras soluções com vista a obter um objecto mais contemporâ-

neo e actual, com opções tipográficas mais recentes e menos “datadas”. Tipografias 

com corpo e pouco contraste mas simultaneamente neutras e depuradas, associando-

-as ao racionalismo e pragmatismo da ciência (que estava implícita em Synapse). 

O conteúdo fotográfico do livro previa-se denso e algo disperso, os elementos de 

design escolhidos deveriam aligeirar, se possível, a carga da sua componente visual 

e equilibrar o conjunto. Uma espécie de ligação entre um tipo de informação mais 

emocional e impulsiva (veiculada pela fotografia) e outra mais racional e controlada 

(veiculada pelo design). 

Foram feitos alguns testes, com fontes geométricas modernistas – Futura, Neu-

traface, Caspari, Frutiger, Univers, Seria Sans, Adam CG, Intro, Neuzeit S, etc. Aplicaram-

-se em titulares – Synapse e Luís Barbosa e em mancha de texto. Foram algumas as 

dúvidas que surgiram: entre optar por uma combinação de duas fontes (uma serifada 

para texto e outra não serifada para títulos) ou optar apenas por uma fonte. A escolha 

acabou por recaír sobre a fonte Neutraface, para todo o conteúdo textual do livro, ainda 

que utilizada parte da sua hierarquia de pesos: Negrito, Regular, Itálico e Versaletes. 

Esta fonte é herdeira do estilo rigoroso do arquitecto Richard Joseph Neutra que 

a desenhou para aplicar nos seus edifícios, como elemento de sinaléctica. Foi poste-

riormente terminada pelo seu filho Dion Neutra em 1965, na sua versão Neutraface 

N.o 2 Christian Schwartz, em 2oo2, foi responsável pela última e mais completa versão 

desta fonte. Uma fonte equilibrada, elegante, racional e herdeira de um traçado “ar-

quitectónico.” Gostamos especialmente do seu comportamento no peso Negrito e em 

versais, como consta no título aplicado na capa. Foi sobretudo com base no seu resul-

tado nesta aplicação que “desempatamos” a escolha desta tipografia face às restantes.

Outro dos elementos que sofreu grande estudo na realização deste projecto foi 

a sua organização de página (layout). Intimamente ligada ao formato escolhido para 

o livro, foi desenvolvido um layout com base no conteúdo editorial já estruturado. 

Organizou-se a página e a dupla página de forma simétrica, com margem e alinha-

mentos iguais, como se de reduções proporcionais do quadrado se tratassem. Criou-se 

uma grelha prevendo a possibilidade de termos imagens de diferentes orientações 

na mesma dupla página (ao “alto” e ao “baixo”) e imagens com a mesma orientação 

na dupla página (duas ao “alto” e duas ao “baixo”). Os elementos tipográficos foram 
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enquadrados nesta organização de página e alinhadas ao centro (títulares, definição 

de sinapse), ou alinhadas às margens superior e inferior (ficha técnica/colophon e de-

dicatória). Na organização de página projectada foi sempre equacionado o rigor e o 

equilibrio da composição.     

Antes de partilhar a solução encontrada com o fotógrafo imprimiram-se alguns 

spreads à escala real, para visualização da proposta mas ainda com imagens provisó-

rias. Exploraram-se soluções, testaram-se as dimensões de imagem na página e res-

pectivas variações de margens (2, 2,5, 3 e 3,5 cm). A dimensão atribuída à fotografia 

na página e respectiva margem “menor” (o espaço branco que dista do lado maior da 

fotografia e o limite da folha de papel) foram alvo de alguma discussão na equipa, o 

fotográfo queria “a imagem o maior possível” enquanto que a designer considerava 

que as imagens (sinapses) benificiavam de espaço branco (margens), evidenciando-se 

assim o espaço vital de cada fotografia e fortalecendo as relações entre a dupla-página. 

Depois de alguns testes e comparações, o fotógrafo acabou por ceder e concordar com 

a opinião da designer, fixando-se as margens menores nos 3 cm e a medida maior da 

fotografia nos 17 cm.  

Nesta altura, ao comporem-se algumas imagens de teste, no layout desenhado 

surgiram problemas que se prendem com os formatos (distintos) de algumas fotogra-

fias, que tendo sido tiradas por diferentes câmaras possuíam proporções distintas de 

altura/largura. O fotógrafo foi alertado para esse facto e optou-se pela proporção que 

menos recortava a imagem e que era utilizada na maioria das suas imagens (captadas 

com a Canon 7D). Este acerto de formato foi feito pelo fotógrafo, na altura do envio das 

imagens finais (em formato tiff, com 3oo dpi).  

Em paralelo, com o desenvolvimento do projecto de design, o fotógrafo começou 

a editar as fotografias. Para isso recorreu às impressões em pequeno formato, dispos-

tas e espalhadas por vários suportes. Esta edição, por força do que fora decidido nas 

etapas anteriores, baseou-se no “casamento das imagens” e não na sua selecção como 

imagens únicas. Mais do que a “fotografia em si” procurou-se a relação e ligação com 

outra fotografia, um verdadeiro processo sináptico. Esta fase do processo foi parti-

lhada pelos dois elementos da equipa, embora o fotógrafo admitisse que preferia ter 

uma palavra final sobre todas as sinapses e assumir o comando desta tarefa. Foi uma 

fase intensa de trabalho, apesar de já se começar a sentir alguma necessidade de obter 

feedback e, por isso, procurou-se a opinião externa de algumas pessoas: a Susana Silva, 

o Miguel Nogueira, o Vítor Rocha, a Joana Mendes, a Luísa Beato e o Nuno Fontes. 

Algumas destas pessoas eram amigas do fotógrafo, outras da designer, algumas com 

formação na área do design, outras na área da fotografia ou mesmo sem qualquer 

envolvimento com as duas áreas. 

As relações encontradas nestas imagens que se podiam “ler” em dupla página 

são complexas de traduzir por palavras, mas há sempre algo que as liga: por vezes a 

composição, por outras o conceito, a antítese, o motivo, o que nos diz e nos faz sentir. 



fig. 94, fig. 95, fig. 96 e fig. 97
Organização da página 
© Susana Silva

fig. 98, fig. 99, fig. 100 e fig. 101
Edição 
© Susana Silva
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O Luís Barbosa chegou a admitir que esta fase de “edição” era uma novidade no 

seu processo de trabalho. Já que fotografava compulsivamente mas quase nunca edi-

tava esse trabalho em forma de conjunto. Considerou até que este trabalho de edição 

o transportava para o momento de fotografar, “parece que estou de novo a fotografar, 

mas agora no meu quarto, rodeado de imagens.”

Foi uma fase muito intensa do projecto, primeiro porque a quantidade de ima-

gens seleccionadas e impressas pelo autor assim o tornava e depois porque as decisões 

quanto às sinapses feitas eram, regularmente, postas em causa e reformuladas.

A designer apercebendo-se disso propôs ao fotógrafo imprimir spreads à escala 

das imagens, para facilitar a “fixação” das sinapses encontradas. O processo pareceu 

ganhar com esta solução, que embora não fosse uma maqueta aproximava-se do seu 

cariz “antevisor”. Era agora mais difícil desintegrar as ligações entre imagens e come-

çava-se a prever a cadência do próprio livro. 

Depois de quase três meses de edição e desenvolvimento da proposta de design 

(com o conceito fechado) começou a ser urgente fechar esta fase e avançar para a sua 

finalização, sequenciação e ritmo do volume e produção gráfica da maqueta final.

4.3. O processo criativo-colaborativo

fig. 102, fig. 103, fig. 104 e fig. 105
Edição © Susana Silva



Começou-se a estruturar a organização do livro na véspera da sua maquetização 

final. Procurava-se a “leitura sináptica” das duas imagens dispostas na dupla-página, 

mas também uma relação visual entre as imagens que se sobrepunham ao folhear as 

páginas do livro, antevendo relações e ligações contínuas. 

O ritmo do livro previa-se algo monótono, com uma organização da página mui-

to constante e equilibrada, alternando-se apenas e, de vez em quando, a orientação das 

imagens. Apesar de tudo esta solução centrada, previsível e serena, parecia beneficiar 

o conjunto, “acalmando” a leitura, por vezes complexa e exigente, das fotografias, mui-

to densas e marcantes.   

No decorrer deste processo de edição o fotógrafo teve vontade de integrar algum 

trabalho mais recente, captado com recurso à câmara do seu smartphone (Iphone 4) e 

de um Nokia C4. Parecia-lhe traduzir a sua obsessão pela fixação da fotografia, a sua 

forma de fotografar (mesmo que com parcos recursos) e um trabalho que representa-

va uma certa novidade face ao restante conjunto. A forma como seria inserido no livro 

deveria ser caótica, confusa e dispersa, representando o que esta série de trabalhos 

tem significado para o autor: uma espécie de necessidade ou um acto irreflectido e 

momentâneo que ainda não sabe como integrar no conjunto do seu trabalho.

Foi assim que surgiu o spread central do livro colocado a meio do livro, dividin-

do a totalidade das sinapses ao meio (5o para cada lado) servindo por um lado para 

quebrar o ritmo previsível do livro, surpreender e inquietar o leitor, e introduzir uma 

nova abordagem ao acto sináptico. Aqui, as imagens são reduzidas em escala (aquela 

onde ainda é possível reconhecer o motivo da fotografia) distribuídas aleatoriamente 

sobre a dupla página. A esta página é sobreposto um emaranhado de linhas cruzadas 

que associam sempre dois pontos, entre os centros de cada imagem, uma vez que 

cada ligação é uma sinapse. O aspecto caótico do conjunto acentua a complexidade 

do acto fotográfico e do acto sináptico, criando uma espécie de mind map visual do 

próprio processo que originou este livro. A utilização de elementos gráficos como a 

linha (perfeita, contínua, desenhada digitalmente) acentuam um certo pendor cien-

tífico e reforçam associações visuais com elementos gráficos utilizados num âmbito 

mais racionalista e pragmático. Pareceu-nos que, em contraste com as guardas, po-

deria ser uma solução gráfica interessante, e adaptámos o traçado ao elemento capa. 

Assim conseguimos simultaneamente um resultado visual menos depurado e mais 

apelativo. A forma como foram posteriormente gravados foi equacionada na fase final 

de produção da maqueta,  e com aconselhamento do produtor gráfico.   

Fomos percebendo que editar e sequenciar era um processo sem fim, e que as 

datas seriam as responsáveis pelo seu término. O Luís Barbosa dizia: “só quando isto 

for impresso em offset, na gráfica, é que sinto que é o fim”, até lá reconhecia que o 

“cerne do livro estava fechado” mas que havia sempre a possibilidade de ter vontade 

de “alterar 4 ou 5 spreads”. 
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A verdade é que a certa altura (início do mês de Abril) o fotógrafo interrompeu o 

seu trabalho, por motivo de férias no IPF, estando a tempo inteiro dedicado ao livro. 

Nesta fase, as sessões de trabalho conjunto eram semanais e o trabalho começou a 

desenvolver-se a um ritmo mais rápido. A designer foi, contudo, percebendo que o 

fotógrafo precisava muitas vezes de sentir a pressão dos prazos para tomar algumas 

decisões; como foi o caso do texto introdutório – e por isso, de vez em quando, ia 

ditando datas de entrega de determinados elementos, estipulando metas no seio da 

própria equipa. 

A sequência final (das sinapses) foi decidida no momento imediatamente ante-

rior à impressão final da última maqueta e foi concluída em cerca de um dia, excepto 

a colocação dos elementos como o spread central, as páginas de rosto, o texto intro-

dutório, a dedicatória/frase de abertura e a ficha técnica/colophon que já estavam pré-

-destinados para determinada posição no conjunto. 

O Luís Barbosa já tinha assumido que não queria nenhuma sequência específica 

para as fotografias, já que pretendia ter uma narrativa elíptica (sem início, meio e fim 

por esta ordem). Para conseguirmos este resultado optámos por separar as sinap-

ses por orientação das fotografias na dupla página (tendo 3 conjuntos) horizontal/

horizontal (a maioria), vertical/vertical e vertical/horizontal ou horizontal/vertical (em 

menor número). Esta opção permitiu-nos sequenciar equilibradamente as sinapses 

(duplas páginas), conseguindo que aquelas que existiam em menor número surgis-

sem ao longo do livro encadeadas entre as que eram mais frequentes. 

4.3. O processo criativo-colaborativo



fig. 109, fig. 110, fig. 111 e fig. 112
Edição da sequência final  
© Susana Silva e Luís Barbosa
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Fase Três – Produção Gráfica e realização da Maqueta Final

Uma das fases mais relevantes do projecto de realização de um livro de fotografia é a 

fase do planeamento da sua produção gráfica. Neste caso específico, e não tendo ainda 

recursos financeiros para viabilizar a produção de uma primeira edição do livro (uma 

tiragem entre 3oo e 5oo exemplares) com impressão offset, sobre os papéis escolhidos 

e com os acabamentos previstos, tentou-se encontrar técnicas e materias com resulta-

dos similares, com o objectivo de produzir uma maqueta o mais aproximada possível 

do resultado final projectado pela designer. 

Reconhecendo a complexidade do processo de selecção de materiais e técnicas 

de produção gráfica e acabamentos recorreu-se à consultoria de um produtor gráfico 

experiente, que prestou um acompanhamento fulcral à formalização do objecto livro 

Synapse, que se reproduz em anexo a esta dissertação em modo maqueta. 

A designer à medida que foi desenvolvendo a proposta de projecto gráfico para 

o livro foi fazendo em simultâneo um planeamento da sua produção gráfica (ainda 

que pouco desenvolvido/especificado). Questões como a utilização de diferentes pa-

péis para determinadas páginas (guardas, página de texto do autor e spread central do 

livro), os materiais pretendidos para a capa e contra-capa, a tipologia de encadernação 

e o tipo de acabamentos pretendidos, iam ganhando forma no desenvolvimento da 

proposta da designer. 

Quando a designer sentiu que tinha encontrado uma proposta de design mais 

fechada e aproximada daquilo que seria a versão final do livro decidiu-se avançar com 

a marcação de uma reunião, com o Sr.o Alcino Delgado na empresa Lusoimpress, para 

um primeiro pedido de aconselhamento técnico (técnicas de impressão, papéis e aca-

bamentos) e consequente orçamento.   

No planeamento da produção gráfica a designer definiu:

1. Impressão

A impressão aconselhada para a produção de um livro de fotografia com as carac-

terísticas apresentadas é a impressão offset duotone. O facto das imagens serem todas a 

preto e branco e terem uma grande densidade de preto total exigia a utilização de dois 

pretos – um preto composto (1oo%) e um preto esquelético (percentagem de preto). 

Esta inserção de um segundo preto permite o delinear os meios tons das fotografias, 

imprimindo-lhe detalhe, que só com um preto seria impossível de alcançar. 

2. Papel e materiais da capa/contracapa e lombada 

Estava prevista a utilização de pelo menos um tipo de cartão prensado para a capa 

e três/quatro tipos de papel para o miolo, para o contraste entre três momentos e fun-

cionalidades específicas dos componentes. O papel para o miolo do livro, o papel para 

as guardas, o papel para o texto do autor e o papel translúcido para o spread central. 

Segundo o aconselhamento recebido do produtor gráfico e alguma pesquisa da 

designer, o papel que melhor se adaptava à reprodução da fotografia a preto e branco 

4.3.3. 
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(com grande densidade de pretos) e a previsão de uma impressão offset era um pa-

pel couché – com revestimento. Depois de analisadas algumas amostras e explicadas 

determinadas características técnicas, a designer optou pela utilização de um papel 

couché volume (Condat Matt Perigórd) com elevado índice de mão (17o grs que corres-

ponde a aproximadamente 2oo grs), extra mate, boa opacidade e elevada brancura. O 

toque era suave, liso e agradável. Apesar de ser um papel muito comum e largamente 

utilizado na indústria gráfica, possuía as características de um papel “certo” – permi-

tiria uma reprodução das fotografias fiel aos originais (pela cor e revestimento), tinha 

um toque e um corpo interessantes e não era demasiado caro. 

A necessidade de utilizar um papel distinto, na natureza/composição, cor ou to-

que era cada vez mais premente. As guardas desenvolvidas precisavam de se afirmar 

fig. 113, fig. 114, fig. 115 e fig. 116
Produção de maqueta © Susana Silva
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como elemento de transição de toque e cor entre os elementos capa/contracapa e o 

miolo. A cor acinzentada-cru do cartão prensado da capa convocava a utilização de 

um tom diferente do branco. Optou-se pela utilização de um papel Pop’Set Cloud em 

17o grs, com tom entre o cinza e o pérola. Este papel, sendo um papel de cor apresenta 

um preço superior ao papel branco e enquadra-se na categoria de fine-paper. É um 

papel com 3o% de matéria reciclada, um toque suave mas uma superfície menos lisa 

do que os papéis revestidos. A sua grande oferta de gramagens iria possibilitar ainda 

a sua aplicação na página do texto introdutório do autor (numa gramagem mais redu-

zida – 12o grs).

A necessidade de utilização de um papel transparente/translúcido para o spread 

central levou-nos a optar por um curious translucent natural na gramagem 115 grs.  

O cartão prensado da capa foi escolhido, também com base em amostras, do 

mesmo fornecedor em que o único diferencial era a espessura. Optou-se por uma 

espessura de 2mm por ser a medida que já permitia uma rigidez aceitável, sem tornar 

o conjunto demasiado pesado ou “grosseiro.”     

3. Número de páginas/cadernos e dimensões do livro

Apesar de já ter sido definido o formato quadrado e a dimensão do livro em 23x23 

cm, pediu-se uma opinião ao produtor gráfico, no que toca ao aproveitamento do pa-

pel e imposição de páginas por plano de impressão. Fixou-se a dimensão final na me-

dida já pensada e definiu-se uma imposição de páginas em cadernos de 16, prevendo 

um aproveitamento máximo de papel. 

Avançou-se um intervalo de páginas (previsto) – entre 96 (6 cadernos de 16 pá-

ginas), 112 (7 cadernos de 16 páginas) e 128 (8 cadernos de 16 páginas).  

4. Acabamentos 

Nos acabamentos, conforme analisado no capítulo anterior, estão incluídas vá-

rias ordens de acções. Das mais básicas, que se prendem com a finalização do livro 

(corte e aparo), às mais complexas, que estão relacionadas com questões sensoriais e 

técnicas precisas (baixo-relevo e técnicas de encadernação).

Daremos especial destaque aos acabamentos escolhidos especificamente para 

este livro, com o objectivo de realçar o seu conteúdo fotográfico ou conceptual. 

Um dos acabamento sugeridos pelo produtor gráfico foi a aplicação de um verniz 

geral/máquina sobre as páginas do miolo, com o objectivo funcional de tornar mais 

duradoura a adesão da tinta ao papel e “proteger” a superfície de sujidade e outras 

situações decorrentes do seu uso e manuseamento. 

Desde o início estava prevista a inserção/colagem de uma página de texto (escri-

to pelo autor) por cima da definição do conceito Synapse (como que a escondê-la). A 

utilização de uma página de dimensão distinta (mais pequena) acetuaria a anexação 

posterior deste elemento, face ao corpo de trabalho constituído pelo miolo, e potencia-

va a sua manipulação de forma mais incomum. 
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A escolha do baixo relevo como acabamento da capa e contra-capa, para a “inscri-

ção” das linhas sinápticas expandidas (e apropriadas do spread central do livro), impri-

mem maior sensorialidade ao livro e revelam, ainda que de forma súbtil, a dimensão 

conceptual do livro, de âmbito científico. O resultado estético esperado também prevê 

uma maior “sedução formal” do livro perante o leitor dando-lhe uma dimensão estética 

mais incomum e interessante. Este acabamento apesar de tudo foi um elemento que 

aumentou consideravelmente o preço da produção do livro. Contudo, parece-nos que se 

tratava de um valor moderado face ao seu custo final e com ganhos formais evidentes, 

que agradaram ao fotógrafo e à designer. O resultado do conjunto também ganhou com 

esta opção, ao tornar-se mais integrado com outras partes do miolo (spread central).    

A termoestampagem (estampagem a quente) foi o acabamento aconselhado para 

a capa e lombada, por permitir um resultado interessante da tipografia sobre os dois 

materiais (tela Íris e cartão prensado).  

A encadernação já tinha sido pensada desde o ínicio, resultado da previsão de 

encaixe entre lombada e placas de cartão prensado (da capa e contra-capa). A encader-

nação sendo em capa dura, não exigia a aplicação de revestimento do cartão, pelo que 

era uma opção (dentro deste âmbito) acessível. A escolha cromática desta tela íris já 

estava equacionada e deu-se preferência ao preto, por criar um contrate maior deste 

elemento e um contra-ponto visual com a tipografia da capa e contra-capa. 

 Depois desta primeira reunião entre a designer e o Sr.o Alcino Delgado, esta re-

colheu amostras dos materiais para análise do fotógrafo – papel pensado para o miolo, 

com e sem impressão, catálogo de moda, um exemplo de utilização do papel com im-

pressão offset de fotografia e verniz geral, cartões prensados em diferentes espessuras, 

tela de tecido pensada para a lombada. 

Apesar de ter sido até aqui um processo de trabalho bastante partilhado entre a 

designer e o fotógrafo, esta considerou que dado o cariz da reunião e a utilização de 

algum vocabulário técnico, a que o fotógrafo era alheio, não seria aconselhável a sua 

presença. Apesar disso este foi envolvido no processo, sendo-lhe facultada informação 

e amostras de materiais para o entendimento das opções tomadas pela designer. O 

fotógrafo, de resto, sempre se mostrou muito tranquilo quanto a estas decisões mate-

riais e técnicas, depositando confiança na experiência e conhecimento da designer e 

do produtor gráfico. 

Depois de desenvolvido e concluído o projecto gráfico do livro, decidido o núme-

ro final de páginas, confirmados os materiais escolhidos e os acabamentos pretendi-

dos, procedeu-se à marcação de uma reunião final. Nesta reunião foram entregues as 

últimas específicações técnicas do livro e um pedido final de orçamento que contem-

plasse uma tiragem de três intervalos: 3oo, 5oo e 1 ooo exemplares. 

Apesar de a viabilidade orçamental da proposta nunca ter sido um dado limitador 

da produção, este era tido em consideração. Há medida que se foram adicionando 
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alguns acabamentos (baixo-relevo) e alguns papéis (das guardas e do spread central) 

os valores inicialmente apresentados foram aumentando ligeiramente. A opção man-

tinha-se contudo viável, já que o Luís Barbosa garantia “não querer ganhar dinheiro 

com o livro” e equacionar até a sua venda ao preço de custo. O objectivo era ter um 

livro cujo custo final estivesse no intervalo entre 2o e 3o euros.     

Depois de finalizado o conteúdo editorial do livro de fotografia Synapse. Prepara-

ram-se as imagens para produção seguindo as indicações dadas pelo produtor gráfico, 

fez-se a inserção das fotografias em formato tiffs com alta resolução (3oo dpis) e em 

modo RGB, no layout criado. Imprimiu-se nova maqueta para uma última visuali-

zação do aspecto final do livro antes da produção da série final de cinco maquetas e 

ajustaram-se pormenores com base no feedback recolhido.  

Passou-se à produção final da edição de cinco maquetas de Synapse. A questão 

da impressão e dos acabamentos foi a mais complexa de solucionar, uma vez que o 

orçamento da gráfica consultada, para a produção destes exemplares ascendia a valores 

incomportáveis às possibilidades financeiras de que a aluna dispunha. 

Foi, por isso, uma fase complexa do projecto, uma vez que tiveram de se desen-

volver esforços para encontrar alternativas válidas para uma solução fidedigna e com-

portável. A solução passou pelo contacto com diferentes colegas da área do design, 

no sentido de encontrar contactos de pessoas capazes de desempenhar determinada 

função e conseguir o resultado projectado. O facto de se dividir o livro em componen-

tes, distribuídos por profissionais especializados em cada técnica, foi a certa altura 

bastante angustiante, por questões logísticas e temporais. 

4.3. O processo criativo-colaborativo

fig. 117 e fig. 118
Provas impressão digital 
© Susana Silva



Na execução da maqueta optou-se por adquirir o papel escolhido à Inapa, guilho-

tinando-o para a medida máxima permitida pela máquina – 48x33 cm que albergava 

o spread com a medida 46x23, sendo que a margem mínima que a máquina fazia era 

o,5 mm (1 cm a toda a volta), dando uma margem de bleed de o,5 mm.  

Em paralelo desenvolveram-se contactos com alguns locais de impressão no Por-

to (que não fossem gráficas, por não estarem interessadas em produzir este tipo de 

trabalho com tão pouca tiragem) para conseguirmos escolher o local e máquina mais 

indicada para a impressão em digital de um livro a preto e branco. Foram consultadas 

a Sempre, a Qualquer Ideia e a Norcópia. A Norcópia de todas era aquela que apresentava 

melhores testes de impressão e melhor relação qualidade/preço, o facto de haver uma 

relação (de ex-cliente) com a equipa, ajudou à tomada de decisão. A designer previa um 

processo de impressão moroso, com necessidade de ajustes de imagens, envolvendo 

mais do que um papel na alimentação da máquina e alguma paciência do impressor. 

A presença do fotógrafo no momento de impressão do primeiro exemplar para a sua 

consequente aprovação final era algo que também já previa atrasar o trabalho.

Antes de se proceder à produção das cinco maquetas do livro fizeram-se testes 

de impressão das imagens sobre o papel escolhido (em formato A4) para o fotógrafo 

perceber os ajustes e correcções que deveria fazer às imagens. Depois desta impressão 

das 1oo imagens constantes no livro o fotógrafo fez as suas correcções e enviou os tiff’s 

finais à designer que as tratou de substituír no ficheiro base criado no programa de 

fig. 119, fig. 120, fig. 121 e fig. 122
Produção de maqueta © Susana Silva
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paginação InDesign. Depois disto procedeu-se à exportação pdf de alta qualidade/reso-

lução dos cadernos de 16 páginas em folhas de 48x33 cm, com marcas de corte e bleed. 

Posteriormente deram-se indicações aos impressores e foram sendo impressos 

os spreads. A máquina onde se realizou a impressão tinha uma qualidade de impres-

são digital bastante satisfatória e o fotógrafo ficou impressionado com a qualidade 

geral das fotografias sobre o papel. Ao longo de cerca de quatro dias foram sendo ajus-

tadas as imagens e a própria máquina teve até de ser intervencionada por estar a criar 

“chatos”198, como riscos e manchas nas fotografias. Não foi fácil obter a aprovação do 

fotógrafo para dar andamento ao processo de impressão dos cinco exemplares, sobre-

tudo por questões que nos ultrapassavam a nós e aos impressores e que se prendiam 

com questões técnicas da própria máquina que afectaram, regularmente, a qualidade 

das reproduções fotográficas. Depois de cerca de três dias de testes (utilizando as ima-

gens na sua dimensão final) foram finalmente ultrapassadas as questões técnicas e 

obtiveram-se impressões sem linhas ou pequenas sujidades de tinta.

Depois de concluída esta fase (que foi mais morosa do que prevíamos) entregá-

mos à Catarina Azevedo (mentora do projecto Alfaiate do Livro) as impressões do mio-

lo dos cinco exemplares acompanhados por uma maqueta da colocação e sequência 

dos referidos cadernos, para esta conseguir avançar com o cosido dos cadernos e a co-

lagem da página com o texto introdutório do Luís Barbosa. Este contacto foi estabele-

cido aquando da participação da designer num workshop de encadernação tradicional 

no espaço We Came from Space (Porto, Maio de 2o14). Antecipadamente a designer 

tinha entrado em contacto (via email) e pedido orçamento para encadernação manual 

dos cinco volumes, anexando imagens com a encadernação pretendida e esclarecendo 

alguns pormenores.    

Enquanto este processo decorria a designer encontrou-se com Ana Seixas (mento-

ra do projecto Design Whith a Smile), entregando-lhe o material necessário à realização 

da lombada em serigrafia, tela preta onde seria aplicada a tipografia e ficheiro pdf com 

os contornos vectoriais da tipografia a emulcionar no quadro serigráfico (na lombada, 

na capa e na contra-capa). Este contacto também surgiu no âmbito de um workshop de 

serigrafia têxtil que a designer realizou no espaço Cru – Loja Cowork (inserido na sua 

iniciativa Summer Camp que decorreu na primeira semana de Agosto de 2o14). 

4.3. O processo criativo-colaborativo

fig. 123
Reunião com Ana Seixas
© Luís Barbosa



A capa e a contracapa, e o baixo-relevo/relevo seco pensado para estes componen-

tes, foram duas das soluções mais complexas de replicar. Inicialmente, falou-se com o 

colectivo chamado Up Studio (We Came from Space) ainda no âmbito de um workshop 

de letterpress que realizaram na Summer Camp da Cru. Parecia viável a utilização desta 

técnica para a reprodução exímia do baixo-relevo pretendido. Mostraram-se na altura 

os elementos gráficos a constar e a viabilidade da sua reprodução. Recomendaram o 

aumento da espessura das linhas para a gravação no material fotopolimérico – mais 

acessível que a habitual utilização de uma gravura metálica. Foram estabelecidos con-

tactos posteriores, via email, com respostas algo morosas, e depois de aprovado o or-

çamento para a execução do trabalho, fomos informados que, devido a mudanças de 

instalações, não ia ser possível cumprir a data de entrega pretendida, uma vez que a 

máquina estaria parada durante cerca de um mês. Esta notícia foi recebida com algu-

ma frustração por se prever que dificilmente se conseguiria colmatar esta falha, com 

outra técnica ou outro fornecedor. Apesar disso contactaram-se, via telefone e email, 

outras empresas (indústrias gráficas) para a resolução deste tópico, embora a resposta 

quase sempre fosse negativa dado o prazo de realização de um mês e pelo facto de, 

quase sempre, ser um acabamento subcontratado a terceiros (que apenas aceitavam 

realizar quando se tratava de uma tiragem mínima considerável).  

Depois de alguma investigação online acabou por se tomar conhecimento de um 

acabamento que, não sendo equivalente, se aproximava do resultado final da letter-

press/relevo-seco: a gravação a laser. Trata-se de uma tecnologia que através da luz do 

laser e sua intensidade/velocidade grava (queimando) o suporte, com o desenho pre-

tendido (neste caso foi entregue um ficheiro vectorial em formato Adobe Illustrator). 

No caso de ser um suporte com pouca espessura esta tecnologia pode mesmo cortá-lo. 

É uma tecnologia apropriada à produção de pequenas quantidades de peças, já que o 

seu preço é constante, independentemente do número de peças realizadas. Foi uma 

solução que nos pareceu viável mas que preferimos testar antes de tomar uma decisão. 

Contactámos uma sala de impressão – Qualquer Ideia – para a produção deste 

acabamento sobre o cartão prensado, já adquirido atempadamente. Depois de algu-

mas explicações, via email e via telefone, optou-se por uma deslocação presencial às 

suas instalações e um pedido de teste sobre o suporte final para visualização do resul-

tado (utilizando-se algumas variáveis a conselho dos funcionários da loja).           

O resultado acabou por agradar à designer e ao fotógrafo, embora não substituís-

se em pleno o baixo-relevo, pois esta tecnologia cortava o suporte enquanto o baixo re-

levo o expandia. O toque era a maior diferença, no baixo-relevo sentiria-se uma maior 

diferenciação entre as alturas das linhas e do cartão. Aqui, esse contraste era notório, 

mas a sua espessura não permitia o “sentir do baixo-relevo.” Outro dos inconvenien-

tes verificados foi que quanto mais profunda era a gravação mais frágil ficava o cartão. 

A gravação produzida pelo laser também atribuía à superfície um aspecto ligeiramente 
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“queimado”, com cheiro e com coloração amarelada junto aos limites dos elementos 

gravados. Optou-se por avançar com uma variante menos profunda e intensa para 

minimizar as características menos positivas desta tecnologia. 

A integração e convivência desta gravação com a serigrafia das titulares também 

era uma preocupação que deveria ser salvaguardada. Perguntou-se aos funcionários 

qual a melhor opção, sendo que estes nos aconselharam a fazer primeiro a serigrafia 

e posteriormente a gravação, já que a tinta serigráfica, ao ser colocada depois de reali-

zada a gravação, podia expandir-se para as linhas gravadas. 

Levaram-se portanto as placas de cartão (capa e contra-capa) à Ana Seixas para 

que esta avançasse com a serigrafia do título e do nome do autor. 

A serigrafia foi a técnica encontrada que mais se aproximava do resultado preten-

dido em termoestampagem (embora não possuí-se o ligeiro baixo relevo da pressão da 

gravura), uma vez impossibilitada a utilização da letterpress. 

Depois de concluída a produção da serigrafia nas placas de cartão, estas foram 

entregues para gravação, na Qualquer Ideia, seguindo as indicações resultantes do 

período de testes já realizado. 

Por último, reuniram-se os diferentes componentes do livro e entregaram-se à 

Catarina Azevedo, que já tinha cosido os cadernos do miolo (nos cinco exemplares) e 

que necessitava destes para concluír a encadernação das maquetas.

As maquetas entregues são exemplares que cumprem o objectivo final pretendido 

para este tipo de peças, aproximando-se à versão projectada do livro final Synapse, no 

que toca a valores como a reprodução fotográfica, o respeito pelo formato, a simulação 

dos acabamentos escolhidos, a sensorialidade e o tacto dos materiais, o peso do objecto 

e seu manuseio.

4.3. O processo criativo-colaborativo

fig. 124 e fig. 125
Maqueta final 
Capa e Contra-capa 
© Luís Barbosa
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fig. 126, fig. 127, fig. 128, fig. 129, fig. 130, fig. 131 e fig. 132
Maqueta final 
Pormenores do miolo e acabamentos 
© Luís Barbosa

(legenda das figuras constantes nas páginas 160 a 163)
fig. 133, fig. 134, fig. 135, fig. 136, fig. 137, fig. 138, fig. 139, 
fig. 140, fig. 141, fig. 142, fig. 143 e fig. 144  
Maqueta final
Guardas e Miolo
© Luís Barbosa
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4.3. O processo criativo-colaborativo

fig. 145, fig. 146, fig. 147, fig. 148, fig. 149 e fig. 150
Maqueta final 
Pormenores do miolo e acabamentos 
© Luís Barbosa



O trabalho desenvolvido e perspectivas futuras de trabalho a desenvolver

O trabalho desenvolvido culminou na realização de cinco maquetas finais do livro Sy-

napse. A satisfação geral com a proposta apresentada, de ambas as partes, e o feedback 

tão positivo que obtivemos exacerbou a vontade de ver publicada a obra. 

O objectivo final deste projecto foi, desde o ínicio, reflectir sobre o contributo do 

design editorial no processo de criação de um livro de fotografia contemporâneo. 

O contexto independente da publicação exige um investimento monetário pes-

soal de que o autor não dispõe. A análise de soluções de financiamento em situações 

similares, por via do crowdfunding, pareceu-nos, por isso, uma solução interessante, já 

que estas plataformas online têm a dupla capacidade de divulgar o projecto e o autor 

junto de uma larga audiência e ainda promover a campanha de angariação de fundos 

para a concretização do projecto (que rondará os valores de produção orçamentados 

pela empresa Lusoimpress – cf. Anexo 12 na pág. 246).

O passo seguinte deste trabalho será, portanto, o desenvolvimento de uma cam-

panha de crowdfunding para a obtenção de recursos financeiros para a produção de Sy-

napse. Para tal a designer continuará a promover sessões de trabalho com o fotógrafo 

para estruturar a forma como este será desenvolvida. A realização de um vídeo que 

documente e que promova este Synapse é um dos recursos previstos. 

O design continuará a influenciar o processo de divulgação do livro manifestan-

do-se agora de uma forma mais associada ao design gráfico, num contexto sobretudo 

digital (plataformas como o wordpress e redes sociais como o facebook). 

Depois de concluída a produção das cinco maquetas finais de Synapse e analisa-

das as suas mais valias e menos valias, os elementos da equipa reflectiram sobre as 

opções tomadas ao longo do processo de trabalho colaborativo. Partilharam a maqueta 

com alguns colegas e amigos – pessoas envolvidas ao longo do processo ou totalmente 

alheios ao livro – e retiraram algumas ilações sobre os comentários recebidos. 

O livro em geral é bem recebido pelo leitor, as opinião divergem, de certo modo 

umas das outras, o que é próprio da subjectividade associada à situação. Mas alguns-

comentários são frequentes e podemos mesmo dizer transversais: 

1. Relacionamento do objecto e do conceito à autoria fotográfica– “Isto és tu”; 

2. Adequação do objecto livro à obra do autor – um design “limpo” e “cru”; 

3. Algum destaque do elemento capa (acabamentos “bonitos”, “invulgares”); 

4. Gosto pelo formato quadrado e boa relação entre escala do objecto e mão; 

5. Surpresa pelo elemento central (papel vegetal com trama sobreposta ao caos 

das imagens); 

6. Algumas pessoas referiram que talvez fossem muitas imagens (reduziriam a 

quantidade de fotografias).

4.4. 
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Aquando da apresentação final das maquetas ao Luís Barbosa a designer encetou 

uma entrevista que pretende ser “um balanço” do processo de trabalho colaborativo e 

do resultado obtido, do ponto de vista do fotógrafo, e um desvendar das perspectivas 

futuras deste Synapse, bem como da própria carreira do autor.

——      

Entrevista final – O balanço do processo e do seu resultado final.

1. Como descreves o processo de realização de Synapse?

– Sendo esta a primeira vez que me envolvi na realização de um livro posso de-

finir este processo como algo complexo, já que certas vezes pensei no porquê de tudo 

isto. A demora no encontro da objectividade do projecto deveu-se inteiramente a mim 

e não à designer, pois até há pouco tempo, depois de definido o conceito, não sabia 

completamente o que queria integrar fotograficamente. O processo final foi longo e 

lentamente foi emergindo. O trabalho de equipa com a designer fluiu naturalmente e 

foi uma mais valia para direccionar num caos, em que submergi nos meus arquivos 

de uma década. Naturalmente existiram filosofias um pouco adversas, mas sempre 

senti que a designer se fundamentou no que conhece do trabalho proposto e do autor. 

As reuniões que fomos tendo reflectem inteiramente o processo, do caos da minha 

proposta à ordem do livro. Resumindo, foi um processo difícil emotivamente mas 

fluído a nível de trabalho prático nesta parceria. 

2. Se não tivesse surgido este convite para colaborares na criação de um livro de fotogra-

fia, editares o teu trabalho neste suporte era algo que desejavas e esperavas fazer em breve?

– Completamente. O formato livro é para mim o formato ideal para a fotografia 

de autor. Percebo-o ainda mais agora que concluímos este processo. 

3. Consideras que esta forma (independente) de trabalhar e editar é uma boa solução 

para autores que se queiram iniciar na publicação impressa?

 – Sim. No meu ponto de vista será também a ideal. Claro que existem editoras 

nas quais me sentiria orgulhoso de representar. Mas como considero o trabalho de 

autor um processo tão emotivo e subjectivo, este trabalho de edição independente é 

uma mais valia para o meu trabalho. 

(Relativamente à edição independente considero que as inúmeras edições de 

fotolivro, consequência de uma híper-democratização da fotografia, é um processo 

que se pode fazer facilmente (plataformas online, ferramentas de design online) mas 

logicamente que poderemos estar a sublinhar, com este facilitismo, o fast-photobook 

dos tempos actuais. O trabalho em equipa, íntimo e sério, produzirá com certeza me-

lhores resultados.)

4. Quais te pareceram ser, enquanto fotógrafo, as vantagens e os limites do processo de 

realização de um livro de fotografia?

– Só vejo vantagens! Os limites do próprio livro, assim como os limites do campo 

visual, na fotografia, são uma mais valia, são um limite inato e daí a sua vantagem. 

4.4. O trabalho desenvolvido e perspectivas futuras de trabalho a desenvolver



Mais concretamente, com o livro produzimos marco na história pessoal. Não é apenas 

um grupo que se junta e bebe uns copos numa inauguração de uma exposição. Esse 

produto em livro pode ser apreciado também em solidão... É íntimo. Pode ser trans-

portado ou fazer “eternamente” parte da biblioteca pessoal de alguém. A mim faltava-

-me este livro! No meu caso pessoal, num arquivo caótico de zeros e uns , esta materia-

lização faz-me mais maduro (no processo autoral) e como referi anteriormente, marca 

seriamente a minha história. Comunico efectivamente agora! Uma comunicação que 

se fazia apenas comigo e com a imagem que captei, passa agora a uma plataforma 

mais extensa, a de comunicar (ainda que subjectivamente) com um público. 

5. Sentiste falta de um terceiro elemento na equipa (p.ex. editor) com mais experiência 

na área da edição? 

– Não. Além da ajuda concreta da Susana Silva, minha companheira, e uma ou 

outra vez de alguns amigos a quem ia mostrando o processo, a dupla designer-fotógra-

fo funcionou nesse sentido, tendo a designer personalizado mais esse papel. As cons-

tantes sugestões dela foram o meu principal entrave, mas também abriram caminho 

para certas decisões. Sendo um livro tão pessoal, sem uma temática documental, ou 

comercial, não vejo necessidade de essa “terceira entidade” editorial. O processo fica 

mais puro... na impureza do meu trabalho.  

6. Ao analisar o resultado final do livro consideras que se aproxima daquilo que sempre 

esperaste de um livro com/sobre o teu trabalho?

– Completamente materializado. Claro que existem questões de insegurança 

com a primeira obra. Especialmente no número de imagens, mas justificadas pelo 

carácter compulsivo e biográfico do meu trabalho autoral. 

O papel do design foi, depois deste processo, alvo de maior respeito da minha 

parte. Tudo o que existe além das fotografias, reflecte a carga das mesmas... O design 

fez com que tudo funcionasse como um todo. 

7. Qual foi a maior surpresa/descoberta ao longo deste processo colaborativo?

– Como referi anteriormente, o “equilíbrio cru” que a designer materializou neste 

livro. O diálogo (synapse) com a ciência e a filosofia do acto fotográfico. Quase uma for-

ma de respeito pelo meu trabalho. Uma compreensão, acima de tudo, do que sou como 

autor e como pessoa, que não estão separados. A paciência e dedicação para com uma 

proposta tão subjectiva... A afirmação que este é um caminho a repetir, que o fotolivro é 

um caminho principal para mim... A noção de que amadureci com este processo. 

8. Consegues identificar e quantificar o contributo do design e da intervenção da desig-

ner no resultado final?

– Talvez esteja a ser repetitivo mas identifico, sobretudo o que nos propusemos 

conceptualmente, o tal diálogo, a comunicação (synapse) entre o concreto e o subjec-

tivo, (entre as linhas da capa e as das guardas, entre as páginas de duas fotografias e o 

meio do livro). Os detalhes rígidos mas simples do design são uma materialização do 
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que pensei sem o saber (a escolha do cartão para capa, o baixo-relevo, a serigrafia, o te-

cido). Como que o design faz a “caixa” (concreta e racional), para um interior concreto 

também, mas onde reside o tempo aprisionado desses momentos que comunicam, 

que são subjectivos. Existe um corpo definido pelo design, mas que não se sobrepõem 

às fotografias. A intervenção da designer foi fundamental também no processo, já 

referido, de edição. 

9. Achas que seria possível realizares um livro sem este contributo (da designer)?

– Não, talvez um catálogo com fotografias... o que é bastante diferente. Talvez 

num futuro próximo possa ter mais objectividade quanto ao pretendido e a designer 

possa “actuar” numa fase mais concreta do processo, mas neste caso objectivo de Sy-

napse a sua importância foi capital. 

10. Estás satisfeito com o resultado conseguido? Quais consideras serem as suas mais-

-valias e menos-valias do livro?

– Totalmente satisfeito. Acho que não tenho tempo suficiente para conseguir 

concretizar esta resposta na “totalidade”. Para já só vejo mais-valias. Não reconheço 

as menos-valias... talvez o tempo as traga, mas acho que fará parte do processo, pois 

daqui a cinco anos, por exemplo, não serei o mesmo, e acharei que “isto ou aquilo” 

poderia estar diferente. Mas sinceramente acho que não... e nesse tempo futuro per-

ceberei, talvez ainda melhor, a mais-valia deste processo tão emotivo, sincero e “his-

tórico” à minha escala de autor. Nunca consegui uma concretização/afirmação como 

autor, espero, claro que este livro possa semear outros, mas sobretudo colher algum 

benefício no complexo e actualíssimo “mundo da fotografia”... Como autor sinto-me 

mais autor agora. E mais direcionado.

11. Achas que a experiência adquirida com este Synapse mudará o teu processo de 

trabalho? Se sim de que forma? 

Sim. Estou já com dois novos projectos em mão para fotolivro. Ainda numa fase 

embrionária. Espero que este livro não mude o processo de trabalho, mas que o foco 

seja maior relativamente à compulsividade com que fotografo. 

12. Qual é o passo seguinte? O que ambicionas fazer agora?

– Comercialização de Synapse, talvez juntar um grupo para copos numa expo-

sição sobre este trabalho, mostrá-lo a galerias. Continuar a fotografar, mas agora ter 

mais noção que possam nascer mais fotolivros. 

4.4. O trabalho desenvolvido e perspectivas futuras de trabalho a desenvolver
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Notas IV

184 Thoughtfulness. This is the key ingredient to making a really great book of photographs. There 
are a lot of very serviceable formulas for bookmaking and design, but none of them should be 
adopted without thinking them through. A truly great book, no matter how simple its apprrach to 
form and design, rewards careful and close attention over time.

185 “O Instituto Português de Fotografia é uma entidade vocacionada para a formação e promoção 
cultural na área da Fotografia. Fundado em 1968, o IPF foi a primeira escola de fotografia em Por-
tugal. Nasceu como resposta à necessidade de compreender as práticas empíricas dos fotógrafos 
e ao facto de não haver em Portugal nenhuma instituição onde esses conhecimentos pudessem 
ser adquiridos de forma sistematizada. Desde esse ano, em Lisboa, e desde 2000, no Porto, o IPF 
tem vindo a recriar a forma de ensinar fotografia.” (IPF, 2014) 

186 There are three main stages to making a book: determining and shaping the editorial content, 
which forms the heart of the book, marrying that with a design that enhances the content without 
overwhelming it, and then working with a printer to physically manifest the final object.

187 How to make a photobook.
188 My headline is slight disingenuous: There actually is no simple recipe for photobook making. If 

you asked ten people about how to make a photobook, you’d probably end up with ten di!erent 
answers. That said, from what I can tell, most photobook makers seem to agree on quite a few things.

189 When making a photobooks, do not consider taking any shortcuts. Making a photobooks means 
facing many decisions that have to be made. Carefully consider each and every decision, carefully 
consider each and every aspect of the book. It’s absolutely crucial. When you look at a great pho-
tobook, chances are that you will discover lots of little details that are just right. It’s very likely that 
every detail is the result of someone thinking carefully about that detail and then making a decision.

190 etnografia – “é a prática de recolha de dados por meio de observações, entrevistas e questioná-
rios. O objectivo da pesquisa etnográfica é explorar em primeira mão a forma como as pessoas 
interagem com objectos ou espaços. Nem sempre as pessoas conseguem verbalizar o que que-
rem, mas mostram isso através da sua linguagem corporal, dos ambientes ao seu redor e de outras 
pistas subtis. A pesquisa de campo envolve ir até o ambiente dos participantes, observá-los, fazer 
perguntas e conhecer as suas preocupações e paixões. Uma forma básica de pesquisa de campo 
é a entrevista individual.” (Ann Liu apud Lupton, 2012:26)

191 Passage in Time é uma colectânea da banda australiana Dead Can Dance, editada em 1991. Foi 
apropriado pelo fotógrafo Luís Barbosa para nomear o seu blog de fotografia, por ser um álbum 
que ouvia na altura e do qual gostava especialmente. 

192 The single most troublesome area for photographers is defining the concept of the book.
193 A great book (...) begins as an idea, a thesis, and builds from there.
194 Is the fundamental question to ask oneself as a photographer. What is your project about?
195 brainstorming –“significa atacar um problema a partir de todas as direcções possíveis de uma só 

vez, bombardeando-o com perguntas rápidas para chegar a soluções viáveis. (...) Hoje em dia este 
termo é empregue em toda a parte, desde o jardim de infância até às salas de reuniões corpo-
rativas. Brainstorming e técnicas semelhantes ajudam os designers a definir problemas e gerar 
conceitos iniciais no começo de um projecto.” (Cole e Taylor apud Lupton, 2012:16)

196 What a strange scene you describe and what strange prisoners. They are just like us!
197 Your book must be shaped around a central concept – either you as an artist and a body of 

work you’ve created or an independent subject that you’ve photographed. Once you have fully 
outlined this concept, it will guide how your content is shaped. (...) The concept will directly a!ect the 
physical specifications of the book.

198 (chatos) São pequenos círculos brancos. Apesar de poderem estar em qualquer lado, notam-se 
mais em fundos gerais. Os chatos são resultado de poeiras ou sujidade que se acumula na chapa 
ou no cauchu e que evitam que a tinta adira a 100% ao papel. Essas poeiras podem estar na má-
quina, na tinta ou no papel. (Barbosa, 2005:137)
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CONCLUSÕES

Ao longo desta dissertação tivemos a oportunidade de reflectir sobre o livro de fotogra-

fia contemporâneo e a relação existente entre a disciplina de design envolvida na sua 

concepção. Assim, esta pesquisa permitiu avaliar diferentes propostas e realidades, 

despertando o interesse para as várias fases do processo criativo inerente à concepção 

de um livro de fotografia.

Especial atenção foi dada ao contributo do design e da figura do designer no pro-

cesso colaborativo de criação de uma publicação independente. O designer é tido como  

um importante elemento da equação que, no caso de equipas reduzidas, como a que se 

formou em Synapse, se desmultiplica em funções, à priori destinadas a um editor, um 

crítico de arte ou um produtor gráfico. A constante procura da redução de custos, fruto 

do contexto de crise actual, e a emergência de atitudes mais proactivas e produtivas, 

por parte da sociedade, exige ao designer um papel mais determinante e abrangente no 

decorrer deste processo. Ele tem que mediar diferentes áreas de actividade, comunicar 

de forma adequada e oferecer respostas criativas aos problemas encontrados.

Foi estudado o contexto que marca a existência deste artefacto editorial na con-

temporaneidade. De um ponto de vista técnico, fruto do impacto da nova tecnologia 

sobre a sua concepção, produção e consumo; o expositivo, resultado da atenção cres-

cente dos grandes museus internacionais e das feiras da área da fotografia e do livro 

de arte; competitivo, atribuição de prémios e criação de festivais específicos; académi-

co e formativo – com a oferta crescente de formação de curta e longa duração, destina-

da a diferentes públicos-alvo; mediático – dado o surgimento de novas plataformas de 

estudo e diálogo sobre o livro de fotografia; cultural e social – resultado do fenómeno 

crescente da publicação independente. 

O aumento do número de livros de fotografia independentes ou autopublicados 

é fruto da acessibilidade dos meios e recursos técnicos, outrora destinados a profissio-

nais e editoras com grandes recursos financeiros. Esta democratização tem resultados 

práticos que podem beneficiar o ressurgimento do medium, como de resto se verifica. 

No entanto, este facto acarreta, alguns problemas para a disciplina do design editorial, 

este é cada vez mais um elemento visto como acessório, muito associado às técnicas 

e acabamentos da produção gráfica e circunscrito ao impacto geral do objecto. O de-

signer deve, portanto, superar-se e dar provas da importância do seu papel em todo 
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o processo, interpretando através das ferramentas de que dispõe o conceito do livro e 

transformando-o de forma ponderada num medium que beneficie a leitura da fotogra-

fia na forma de livro. 

A reflexão acerca do contributo do design editorial no livro de fotografia foi do-

cumentada com a inclusão de bons exemplos práticos, dentro do âmbito do projecto 

em que são enquadrados. A pluralidade de que são feitos é reflexo da prática criativa 

contemporânea, onde se fomenta o ecletismo e a diversidade de soluções. A procura 

pelo surpreendente e sedutor tem levado à exploração das qualidades sensoriais do 

objecto. Nunca como agora se reflectiu tanto sobre a manipulação do livro, a “condu-

ção da leitura” e a gratificação táctil deste artefacto. Numa era em que abundam os 

dispositivos digitais de transmissão de informação (textual e visual) a fotografia parece 

reclamar a sua materialização. O livro de fotografia é o medium analógico capaz de 

satisfazer esta aspiração.  

Apesar do contexto positivo vigorar há cerca de dez anos, e de forma mais entu-

siasta há cinco, ainda será cedo para perceber se se trata de uma tendência do mercado 

ou de uma realidade a ser mantida nos próximos anos. 

De imediato, esta dissertação tratou de reflectir, mas sobretudo, de materiali-

zar, um corpo de trabalho autoral através da sua transposição para este medium. Um 

processo de trabalho muito enriquecedor e desafiante, enquanto designer que almeja 

a publicação e o consequente reconhecimento autoral do fotógrafo Luís Barbosa, de 

quem é conhecida aprecidora. 

Um trabalho próximo e profundo, talvez mais do que qualquer projecto já conce-

bido pela designer, na sua ainda curta experiência profissional. Um trabalho onde se 

sentiu absorvida e estimulada pelo próprio processo, distinto dos outros projectos já 

experienciados, dedicando-lhe uma entrega e paixão que acompanharam o crescendo 

da investigação teórica do medium.  

Esperamos que esta dissertação tenha contribuído para o esclarecimento do con-

tributo do design editorial no livro de fotografia contemporâneo mas, também da im-

portância deste artefacto na própria contemporaneidade e, em última análise, deste 

Synapse na vida e obra do fotógrafo Luís Barbosa.  

Esperamos ainda que este estudo possa servir de referência e base de trabalho a 

quaisquer outros que pretendam debruçar-se sobre este medium e adensar o discurso 

crítico actual.

Conclusões
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Anexo 1 — Lojas online de livros de fotografia

1. Lojas online:

· Photo Book Corner (http://www.photobookcorner.com);

· Archivo Bookstore (http://www.photoarchivo.org/BOOKStore);

· Irving Zucker Art Books (http://www.zuckerartbooks.com);

· Pawprint Books (http://www.pawprintbooks.com);

· Phototitiles Limited (http://www.phototitles.com/Alpha/books__d);

· IF Libri (http://www.iflibri.it/default_ingl.htm);

· Panorama Web Shop (http://shop.pnrm.jp/?mode=cate&cbid=385548&csid=0).

 ——

2. Lojas online com espaço físico associado (livraria, galeria, etc.):

· photobookstore (http://www.photobookstore.co.uk);

· spaces corners (http://www.spacescorners.com/books.html);

· photo-eye (http://www.photoeye.com/bookstore/index.cfm);

· XYZ Books (http://www.xyzbooks.pt/main/);

· STET – livros e fotografias (http://stet-livros-fotografias.com);

· Foil (http://www.foiltokyo.com/english/book/bookeg.html);

· PhotoQ Bookshop (http://photoqbookshop.nl);

· Luïscius Books (http://www.luiscius.com/PHOTOGRAPHY.html).

——

3. Lojas online de entidades relacionadas com a àrea da fotografia (museus, institui-

ções privadas, fundações com edições próprias, etc):

· Aperture (http://aperture.org/shop/books);

· International Center of Photography  (http://store.icp.org);

· MoMA(http://www.momastore.org/museum/moma/);

· IZU Photo Museum (http://www.izuphoto-museum.jp/e/shop/index.php);

· IPA (http://store.invisiblephotographer.asia/collections/bookstore).

——

4. Lojas online disponibilizadas nos sites das editoras de livros de fotografia:

· Errata editions (www.errataeditions.com/index.html);

· Phaidon (www.phaidon.com/store/photography/);

· Radius Books (radiusbooks.org/books/);

· Steidl(www.steidl.de/flycms/en/Books/0317353648.html);

· MACK (www.mackbooks.co.uk/newbooks);

· Pierre Von Kleist (//www.pierrevonkleist.com/products/books);

· Nazraeli Press (www.nazraeli.com/recently.php);

· 21 st Editions (www.21steditions.com);

· Edition Patrick Frey (http://www.editionpatrickfrey.com/en).
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Anexo 2 — Plataformas online de crowdfunding

1. Nacionais:

· PPL(http://ppl.com.pt); 

· Massivemov(http://www.massivemov.com);

· BesCrowdfunding(https://bescrowdfunding.ppl.pt). 

——

2. Internacionais:

· Indiegogo (https://www.indiegogo.com);

· Kickstarter (https://www.kickstarter.com); 

· Rockethub(http://www.rockethub.com);

· Go Fund Me (http://www.gofundme.com);

· Razoo(http://www.razoo.com);

· Crowdrise (http://www.crowdrise.com).

5.2. 
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Anexo 3 — Blogs

· 5b4 Photography and Books  – www.5b4.blogspot.com;

· BINT photoBooks – www.bintphotobooks.blogspot.com;

· Conscientious, Jörg M. Colberg – http://cphmag.com;

· Blurberati Blog – http://blog.blutb.com;

· Little Brown Mushroom Blog, Alec Soth – www.littlebrownmushroom.wordpress.com;

· The PhotoBook – www.thephotobook.wordpress.com;

· Larissa Leclair blog, Larissa Leclair – http://www.larissaleclair.com/photography;

· Broken Spine – http://broken-spine.com;

· Buffet, Andrew Phelps  – http://buffet.andrew-phelps.com;

· ICP Library Blog – http://icplibrary.wordpress.com;

· The Independent Photobook, Hester Keijser – http://theindependentphotobook.

blogspot.pt;

· Japan-Photo – http://japan-photo.info/blog/;

· Libro de Fotografia, Tomás de Teresa – http://www.librodefotografia.com;

· One Year of Books – http://oneyearofbooks.tumblr.com;

· 748 = photobook, Lillian “Frog” – http://748photobook.blogspot.pt;

· Photo-eye Blog – http://blog.photoeye.com;

· 4B5 Books & Photography, Jeffery Ladd – http://40by50.com/blogs/4b5-blog;

· Des Livres et des photos, Remi Coignet – http://www.deslivresetdesphotos.blog.

lemonde.fr;

· Elizabeth Avedon – http://www.elizabethavedon.blogspot.com;

· eyecurious books, Marc Feustel – http://www.eyecurious.tumblr.com;

· Hippolyte Bayard, Fabio Severo – http://www.hippolytebayard.com;

· Mrs. Deane, Hester Keijser – http://www.beikey.net/mrs-deane;

· My New Notebook, Ken Iseki – http://www.ieieiio.com;

· Phot(o)lia – olia – http://www.photolia.tumblr.com;

· The Angry Bat’s – nice photobooks, Matej Sitar – http://theangrybat.tumblr.com;

· The New Frame – http://the-new-frame.tumblr.com/tagged/photobooks;

· Photography+Art+Ideas, Harvey Benge – http://www.harveybenge.blogspot.com;

· Taiwan Photobook – http://www.wretch.cc/blog/whale543;

· Who needs another photo blog, Christer Ek – http://www.whoneedsanotherphoto-

blog.wordpress.com;

· Lost in Publication, Sören Schuhmacher – http://lostinpublications.tumblr.com;

· 8H Books – http://blog.8hbooks.com;

· A shimmer of books, Christophe Collas – http://a-shimmer-of-books.tumblr.com;

· This is a photobook, Anastasia Bogomolova – http://bookphotobook.blogspot.ru;

· my new notebook, Ken Iseki – http://ieieiio.com;
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· Books are Nice!, Augusto Mendoza – http://booksarenice.com;

· Cuatro cuerpos – http://www.cuatrocuerpos.com;

· Microcord – http://microcord.wordpress.com;

· theloggingroad, Mirelle Thijsen – http://iphorblog.wordpress.com;

· The Digital Photobook, Martin Brink – http://thedigitalphotobook.blogspot.pt;

· Collector daily – http://collectordaily.com/category/photobooks/;

· OnPhotobooks, Robert Adams – http://www.onphotobooks.com;

· Rare Photobooks – http://www.rarephotobooks.com/10501.html;

· Books I love, Raphael Milach – http://www.photobooksilove.blogspot.nl.
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Anexo 4 — As exposições e a evolução das estratégias expositivas 

Uma das mais relevantes exposições, pelo pioneirismo e pela dimensão, foi a – The 

Open Book: A History of the Photographic Book from 1878 to the Present – patente no ICP 

– International Center of Photography (Nova Iorque, EUA) entre Junho e Setembro de 

2oo5, baseada no aclamado livro de Andrew Roth – The Open Book – também ele van-

guardista no movimento de “livros sobre livros de fotografia”, editado pelo Hasselblad 

Center um ano antes. Nesta exposição “reconheceram o papel do livro dentro das histó-

rias da fotografia e exemplificaram a crescente prática comum nos museus e galerias 

de exibir os livros de fotografia enquanto parte das exposições fotográficas”199 (Di Be-

llo, 2o12:3) e, segundo a própria ICP, “O Open Book relata a arte do livro de fotografia 

desde esse momento até ao presente. Apresenta mais de 13o dos mais significantes 

exemplos do género produzidos por diversas figuras, tais como: El Lissitzky, Henri 

Cartier-Bresson, Walker Evans, Daido Moriyama, Mary Ellen Mark, Bruce Weber, and 

Richard Prince.(…) Juntos, os livros aqui mostrados traçam o desenvolvimento de um 

novo território visual – um espaço onde palavras e imagens fotográficas encontram-se 

em configurações surpreendentes e em constante mudança.”200 (ICP, 2oo5) Dada a 

raridade de alguns dos objectos expostos, e, contenção própria de um certo risco, pela 

inovação na tipologia de exposição, os livros foram tratados como “obras de arte”. E, 

por isso, foi interditado o seu manuseio aos visitantes, negando o experienciar da se-

quência das páginas, da narrativa do livro e do toque do papel, aliás do livro no seu todo. 

fig. 151
Exposição (panorâmica)
The Open Book: A History 
of the Photographic Book 
From 1878 to the Present, 
ICP, Nova Iorque, EUA 2005 
© ICP

Em 2oo9, também nos EUA, surge a exposição Reading the Modern Photography 

book: Changing Perceptions, no National Gallery of Art de Washington, de 18 de Janeiro 

a 26 de Abril. Nesta exposição o livro de fotografia moderno é analisado com recurso a 

diversas abordagens artísticas e temáticas, exibindo vinte e um exemplos da biblioteca 

da galeria, do final de 192o até início de 197o. Salientam-se quatro temas: “Práticas 

conceptuais”, “Novas visões”, “Realidades documentadas” e “Cenas do pós-guerra”, 
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fig. 152 e fig. 153 
Evento 10x10 Japanese Photobooks
ICP, Nova Iorque, EUA 
28–30 Set. 2012 
© 10x10 Photobooks

nos quais foram inseridos diversos projectos da autoria de László Moholy-Nagy, Henri 

Cartier-Bresson, Yasuhiro Ishimoto, entre outros. Demonstrou-se que o livro de foto-

grafia é simultaneamente um receptáculo de experimentações contemporâneas e uma 

testemunha de acontecimentos históricos passados. Assim, podemos ler na brochura 

da exposição: “Populares em todo o espectro político, os livros de fotografia têm sido 

publicados tanto como objectos artísticos como documentais. Através da sua organiza-

ção eles fomentam um exame crítico do mundo visual, e enquanto obras de testemu-

nho da história, ajudam  a construir memórias culturais. Os livros de fotografia têm 

sido um formato primário no arranjo e mostra de fotografias, fazendo com que sejam 

um componente vital, mas muitas vezes negligenciado, da história da fotografia. Hoje 

eles continuam a fornecer um importante fórum para os fotógrafos mostrarem o seu 

trabalho a um público alargado.”201 (Nelson, 2oo9) 

Mais recentemente surgiu o projecto 10x10 Japanese Photobooks, uma sala de lei-

tura pop-up patente durante três dias – entre 28 e 3o de Setembro de 2o12 – no ICP 

– Bard MFA Studio Space (Nova Iorque, EUA), coincidindo com a Art Book Fair no 

MoMA e patrocinado pela biblioteca do International Center of Photography e o Grupo 

de Facebook Photobook. Aqui, foram apresentados cem livros de fotografia japoneses, 

partindo da análise às dez escolhas de livros de fotografia do pós-guerra feitas por 

dez especialistas. No final do evento, todos os livros da sala de leitura foram doados à 

biblioteca do ICP. No site (http://www.1ox1ophotobooks.org/10x10japanese/) da insti-

tuição podemos ler as principais motivações deste projecto: “Apercebendo-se da exis-

tência de um vazio para o público generalizado ter acesso directo a muitas das peque-
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nas edições, livros de fotografia e revistas menos conhecidas do pós-guerra japonês, a 

biblioteca ICP e o Photobook Facebook Group convidaram especialistas, que incluem 

críticos, curadores, editores, escritores, publishers, galeristas e livreiros, a partilhar o 

seu conhecimento sobre os livros de fotografia japoneses. Sem ser, de forma alguma, 

conclusiva, a selecção apresentada na sala de leitura 1ox1o é moldada pelos interesses 

específicos de cada especialista e é só uma pequena amostra de uma maior amplitude 

e variedade dentro dos livros de fotografia japoneses. 1ox1o convida o público a entrar, 

escolher e pegar no livro!”202 (http://www.icp.org/events/2o12/september/28/1ox1o-

-japanese-photobooks). Para além da sala de leitura física, foi ainda organizado um 

espaço virtual, onde dez especialistas e bloggers, recomendaram dez livros cada, acres-

centando mais uma centena de livros de interesse.

Depois deste nasceu o American Photobooks, um evento muito semelhante nos 

propósitos e nos meios utilizados – projecto multi-plataforma, com uma sala de lei-

tura, uma componente online e uma publicação impressa – que apresentou livros de 

fotografia de artistas norte-americanos dos últimos vinte e cinco anos. Os organiza-

dores Matthew Carson, da Associate Librarian and Archivist at the International Center 

of Photography Library, Russet Lederman, artista media, professor na School of Visual 

Arts Masters of Fine Arts Art Criticism & Writing program e colecionador de livros de 

fotografia japoneses, Olga Yatskevich, criadora do New York Photobook Club, do Grupo 

de Facebook Photobook e do site/tumblr Phot(o)lia), convidaram uma elite de críticos e 

entusiastas especializados em livros de fotografia a fazer uma selecção de dez títulos 

que reflectissem o estado dos livros de fotografia americanos e da publicação de livros 

de fotografia nos últimos vinte e cinco anos. O financiamento (cerca de 89oo dólares) 

para o evento foi conseguido na plataforma de crowdfunding Indiegogo, com o apoio de 

12o pessoas. 

fig. 154
Evento/Sala de leitura
10x10 Japanese Photobooks
Ten10 Studios Nova Iorque
4 › 5 Maio 2013 
© Mathieu Asselin
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O ano de 2o12 foi, também, palco de outra importante exposição sob o mesmo 

tema central – livros de fotografia japoneses. Contemporary Japanese Photobooks, decor-

reu entre 13 de Julho e o9 de Setembro, na The Photographers’ Gallery em Londres. Co-

missariada pelo artista Jason Evans e pelo empresário de livros de fotografia japoneses, 

Ivan Vartanian, esta exposição primou por alguma irreverência. No centro da sala foi 

colocada uma grande mesa e em redor da sala, foram dispostos cerca de duas centenas 

de livros de fotografia japoneses publicados nos últimos dez anos, e de difícil acesso 

no Ocidente. Nas paredes despidas encontrávamos a seguinte “sinaléctica”, de tom 

subversivo – “Welcome” e “Do Not Touch”. A forma como os livros estavam acessíveis 

ao visitante impelia-o a usufruir da obra no seu todo bem como da exposição, já que não 

havia categorização, por tema ou roteiro de leitura. O objectivo dos comissários, foi 

demonstrar a dinâmica desta “tipologia” de livros, sobretudo na sua unicidade. 

Uma vez mais, a estratégia de aliar o meio virtual ao evento foi utilizada e criou-

-se um tumblr (http://contemporaryjapanesephotobooks.tumblr.com). Neste espaço 

aberto à comunidade todos são convidados a colaborar, mas são os posts dos curadores 

do evento que têm nota de destaque, como o que nos diz Ivan Vartanian “A natureza 

da fotografia japonesa requer uma forma diferente de ver a fotografia: não enquanto 

imagens isoladas montadas numa parede, mas enquanto uma sequência de imagens 

O projecto, iniciado em Nova Iorque (4 e 5) e Pitsburgo (18 e 19), em Maio de 

2o13, viajou para o Tokyo Institute of Photography, onde permaneceu durante quatro 

semanas, coincidindo com a Tokyo Book e Photo Fair, em Setembro do mesmo ano. À 

semelhança do que acontecera em 2o12, no final do evento, todos os livros da sala de 

leitura foram doados à biblioteca do Tokyo Metropolitan Museum of Photography . 

Este ano (2o14), o evento terá lugar no Carnegie Museum, em Petersburgo, em 

simultâneo com a PGH Photo Fair de 17 a 18 de Maio. 

fig. 155
Sala de leitura
10x10 Japanese Photobooks
Tokyo Institute of Photography
Chuo-ku, Tokyo–Japão
11 Set. a 06 Out., 2013
© Ho Tam
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que estão conectadas, interrelacionadas, extravasando para fora das margens das pá-

ginas, e sobrepostas ou finalizadas com texto. (...) Nesta exposição, propomos desin-

tegrar essas conotações e convenções de ver. Ao invés, queremos que os visitantes 

interajam com o material directa e imediatamente, a fotografia nestes livros é de certa 

forma uma metáfora deste processo.”203 (2o12).

Na Internet foi disponibilizada também, uma navegação virtual pela sala da expo-

sição (http://www.panomatics.com/nextgen/lon/thephotographersgallery/index.html).

Esta iniciativa assumiu-se como um novo meio de chegar à fotografia japonesa 

contemporânea, mergulhando nas suas melhores publicações. Todas as obras, dada 

a sua relativa actualidade, estavam disponíveis para aquisição na livraria da galeria, 

uma particularidade do evento que foi apreciada e muito comentada na comunidade, 

sobretudo na blogosfera. 

fig. 156
Perspectiva geral da 
exposição e sinaléctica 
subversiva
Contemporary Japanese 
Photobooks
The Photographers’ Gallery, 
Londres, UK.
13 de Julho – 9 Set 2012 
© Jason Evans & Kate Elliot

Por fim, outra importante exposição, The Latin American Photobook, promovida 

pela Aperture, teve lugar em Nova Iorque, entre 29 de Novembro de 2o12 e o4 de Ja-

neiro de 2o13, sob a responsabilidade de Horácio Fernandez, historiador de fotografia, 

autor de livros, catálogos e autor do importante Fotografía Pública: Photography in Print 

1919–1939 (Museo Nacional de Arte, 1999), que é resultado de uma investigação inter-

-continental, de cerca de quatro anos sobre o tema. 

A exposição, na linha das boas práticas seguidas por alguns dos exemplos já 

apresentados, tornou a apreensão do medium pelo público uma verdadeira experiência 

sensorial, mesmo quando a manipulação dos livros era pouco aconselhável, tendo em 

conta a sua fragilidade, raridade ou antiguidade, conforme nos garante Russet Leder-

man, no seu post The Photobook: Turn the Page Please: “A instalação The Latin Ameri-

can Photobook é um caso de estudo numa série de soluções que, com sucesso, deram 

acesso à essência completa do livro de fotografia – e assim permitindo aos visitantes 

apreciar a união da fotografia, estrutura da narrativa e design, todas inseridas numa 
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experiência baseada no tempo. Fernández cria este encontro através da combinação 

de abordagens de exibição que usam uma variedade de meios. Esses meios incluem: 

a justaposição de livros de fotografia raros fechados dentro de plexi-case[s]com a docu-

mentação em vídeo das páginas dos livros a serem viradas juntamente com uma se-

lecção de imagens emolduradas dos livros; toda uma parede dedicada à apresentação 

gradeada de impressões que documentam cada dupla página num livro de fotografia 

particularmente importante; facsímiles; e retroprojecções de páginas a serem viradas. 

Adicionalmente, o acesso parcial à sequência dos livros de fotografia é possibilitado 

por várias selecções de 9 ou 1o dupla páginas fulcrais, removidas dos livros e colocadas 

lado a lado em bordas protegidas por plexi. O efeito geral da exposição, com uma insta-

lação cuidadosamente concebida, é o de abrandar o processo do olhar enquanto reins-

tala uma experiência com base no tempo do livro de fotografia em exibição.”204  (2o12).  

fig. 157
Perspectiva da exposição

fig. 158
Exemplo de estratégia 
expositiva – facsimile

The Latin American Photobook
Aperture Gallery, 
Nova Iorque, EUA
29 Nov. 2012–04 Jan. 2013 
© Je! Gutterman
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Com uma selecção de cento e cinquenta livros, desde 192o até ao presente e à luz 

do que melhor se produz na América Latina, a exposição estava organizada em sete 

secções – América Antes da América, História e Propaganda, Fotografia Urbana, Ensaios 

da foto, Fotolivros de Pintura, Literatura e Fotografia e Fotolivros Contemporâneos. Esta 

selecção pode também ser observada na forma de publicação, uma vez que foi editada 

em várias línguas e por diferentes editores na versão inglesa pela Aperture e Fundación 

Televisa, na versão espanhola pela Editorial RM, em português, pela Cosac&Naify e, em 

francês, pela Images en Manœuvres. 

Em paralelo com a exposição, foi realizado um simpósio com a duração de um 

dia (1 Dezembro) que juntou à conversa uma série de participantes e alguns oradores 

em torno de temas pertinentes no contexto do evento. 
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Anexo 5 — Feiras e Trade Events

Nova Iorque é palco de uma feira de referência, embora modesta em dimensão e im-

pacto (com apenas sessenta expositores). Trata-se da Editions|Artists Book Fair (www.

eabfair.com), criada em 1998, por Susan Inglett da I.C. Editions, Brooke Alexander Edi-

tions, e Printed Matter Inc. Os pressupostos parecem ser os mesmos de outras feiras, 

no mesmo nicho de mercado, – o Livro de arte. 

Mais especializada, surge a New York Art Book Fair, organizada pela Printed Mat-

ter, Inc., uma feira de acesso gratuito que decorre no conhecido MoMA (Piso Ps1), 

com frequência anual desde 2oo4. Como podemos ler no seu site (http://nyartbook-

fair.com/about): “Mostrando mais de 2oo expositores, a feira do livro de artista de 

Nova Iorque é o principal evento para os livros de artista, catálogos de arte contem-

porâneos e monografias, periódicos de arte e zines de artista. Os expositores incluem 

editoras internacionais, livreiros, negociantes de antiquários, artistas e publicadores 

independentes de vinte e um países”205. Todos os anos, cerca de 2o ooo pessoas visi-

tam a feira: “Realizada todos os outonos, a New York Art Book Fair de Nova Iorque é a 

maior feira de  livros de artista e publicações do género, contando com cerca de 3oo 

expositores de 2o países, e visitada por mais de 27 ooo pessoas anualmente. Gratuita 

e aberta ao público, a feira apresenta um programa activo de exposições, palestras, 

workshops, lançamentos de livros e performances, assim como muitos eventos exter-

nos à programação oficial, organizados por editoras individuais”206 (ibid). 

fig. 159
Entrada da feira

fig. 160 
Panorâmica da feira

NY Art Book Fair 2010
MoMA PS1, Nova Iorque, EUA
© Printed Matter, Inc.

5.5. 
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Com a mesma conduta, surge a LA Art Book Fair, no The Geffen Contemporary, no 

MOCA, iniciada em 2o13, pela mesma entidade, embora com outras parcerias. Nor-

malmente decorre depois da NY Art Book Fair, no início do ano, entre o final de Janeiro 

e o início de Fevereiro, mas assume-se como uma clara companheira da “feira-mãe”.

Em paralelo com estas duas feiras, organizadas pela Printed Matter, Inc., foi cria-

da a Contemporary Artists Book Conference, normalmente com duração de dois dias, on-

de se debatem questões relacionadas com a prática da edição no mundo artístico por 

ilustres artistas e palestrantes. Destaque especial tem sido dado, também, à Classroom, 

onde decorrem workshops liderados por artistas.   

Na Europa algumas feiras também têm dado especial destaque ao livro de foto-

grafia: feiras de livros, feiras de livros de arte e feiras de fotografia. A Frankfurt Book 

fig. 161
Panorâmica da Exposição 
Artists’ Photography Books
2011

fig. 162, fig. 163 e fig. 164
Expositores livros fotografia

NY Art Book Fair 
MoMA PS1, Nova Iorque, EUA
© Printed Matter, Inc.
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Fair (http://buchmesse.de) surgiu em 1949 na cidade de Frankfurt – Alemanha, e é con-

siderada a maior feira da indústria do livro, com cerca de 7 275 expositores e mais de 

275 ooo visitantes. A feira, que decorre sempre no Outono, é organizada por pavilhões 

temáticos, sendo que os livros de fotografia se encontram no State of Arts, juntamente 

com livros de arte, audio-livros e livros de não-ficção. A par dos habituais stands decorrem 

exposições pop-up sobre temas relacionados com o livro. Na edição de 2o14, estará patente 

a exposição do German Photobook Prize, com a mostra dos vencedores da edição anual, 

assim como os títulos que um prestigiado painel de jurados considera relevantes nas 

categorias Livros de fotografia e História da Fotografia/Teoria da fotografia.

Outra feira especializada, agora na área da fotografia e vídeo, é a MIA – Milan 

Image Art Fair, criada em 2o11, a partir de uma idéia de Fabio Castelli, distingue-se pela 

estratégia expositiva implementada, um misto de nova tecnologia (catálogos individuais 

virtuais) e dos suportes tradicionais. Esta feira é composta por exposições individuais, 

dado que um dos seus objectivos é destacar o papel transversal que a fotografia tem 

vindo a adquirir entre as linguagens de expressão no contexto da arte contemporânea. A 

feira conta com a oferta de seminários, workshops e mesas redondas, cobrindo assuntos 

tão vastos como a história da imagem fotográfica ou o mercado da arte. Nesta edição 

(2o14) a feira terá a sua primeira expansão internacional e decorrerá em Singapura, no 

final de Outubro, contando também com a exposição itinerante da shortlist de cinquenta 

livros de fotografia – finalistas do prémio The Dummy Award. 

A Paris Photo, uma das mais conceituadas feiras de fotografia europeias é tam-

bém referência incontornável neste levantamento, dado o contributo e destaque que 

tem prestado ao livro de fotografia – promovendo os habituais booksignings (autógrafos 

dados pelos autores), pelos fotógrafos; organizando exposições temáticas sobre o livro 

de fotografia como a última Open Book: The Protest Photobook 1956 – 2o13, com cura-

doria de Martin Parr e textos de Gerry Badger; permitindo a apresentação do livro The 

Photobook: A History III (Phaidon, 2o14), pelos autores, promovida na edição de 2o13, 

dia 28 de Novembro; associando-se à Aperture, na atribuição do prémio The First Pho-

tobook Prize e no The Photobook of the Year Prize. Na sua última edição (2o13) contou 

com cerca de 136 galerias, 28 editores especialistas em livros de fotografia e mais de 

55 ooo visitantes, entre os dias 14-17 de Novembro. 

Esta feira, que conta já com dezassete edições, tem expandido a sua área de inter-

venção, sendo este ano a sua segunda edição na América – Paris Photo Los Angeles – que 

troca o Grand Palais parisiense pelos estúdios da Paramount Pictures. 

Na linha das feiras do livro de arte americanas já elencadas, citamos agora a 

London Art Book Fair, um evento anual que celebra o melhor da publicação de arte con-

temporânea internacional na Galeria Whitechapel, desde 2oo9. Apresenta uma grande 

variedade de oferta, desde editores de artistas individuais a galerias, revistas, facul-

dades, editoras de arte, negociantes de livros raros e distribuidores convencionais. 
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Em paralelo, ocorrem uma série de momentos – palestras de alguns autores, sobre o 

estado da edição de arte, últimos projectos, criatividade, etc; booksigning e lançamentos 

de livros; intervenções musicais; workshop’s sobre vários assuntos (encadernação, auto-

-publicação, escrita criativa, etc) e visualização de filmes. 

Outro evento particularmente interessante é o Offprint. Trata-se de  uma feira de 

publicações de artista para práticas emergentes na arte. Ao longo de quatro dias, reúne 

editoras institucionais e independentes de todo o mundo, contando com publicações 

de artistas contemporâneos, designers gráficos, fotógrafos, editores, negociantes de 

livros, museus, escolas artísticas, curadores e antiquários.”207 (2o11) Organizado pelo 

Offprint Projects uma plataforma, de origem holandesa, que investiga o impacto dos 

new media nos formatos tradicionais de publicação, este evento é muito procurado 

pela comunidade artística mais jovem. A feira tem decorrido entre as cidades de Paris 

e Amesterdão, desde 2o1o, associando-se a eventos como a Photo Paris. 

fig. 165
Perspectiva do interior da feira
Paris Photo
2013

fig. 166, fig. 167, fig. 168 e fig. 169
Perspectivas da exposição
Open Book: The Protest 
Photobook 1956 – 2013
Paris Photo 2013
Grand Palais, Paris
© Marc Domage
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fig. 170
Panorâmica da feira

fig. 171 
Pormenor de uma banca

O!print Paris 2012
Beaux-arts de Paris 
© Gaspar Dietrich

fig. 172 
Entrada da feira

fig. 173
Panorâmica da feira

O!print Amsterdam 
Westergasfabriek, 2012
© Marcel Häusler
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Desde 2o12 que Amesterdão é também palco de uma feira internacional de fo-

tografia, a Unseen Photo Fair que, como o próprio nome indica, destina-se a mostrar 

o “invisível” na área: dos autores desconhecidos aos trabalhos inéditos ou pouco co-

nhecidos, dos autores mais consagrados. Na mesma senda que outras feiras, esta ofe-

receu, durante quatro dias, aos cerca de 24 ooo visitantes, da sua última edição, um 

programa repleto de actividades, o que a aproxima do ambiente de alguns festivais que 

falaremos mais à frente. 

Esta feira é uma iniciativa conjunta de três entidades: Foam Fotografiemuseum – o 

museu de Amesterdão, a Platform A – uma empresa de desenvolvimento de negócios 

culturais e a agência criativa Vandejong.

Na edição de 2o13 a feira  ofereceu uma programação aliciante para os interessa-

dos em livros de fotografia, Photobook Workshop, no dia 17 de Junho, por Frank van der 

Stok, editor e produtor e Hans Gremmen, editor e designer. Na sinopse do workshop 

podemos ler: “O livro de fotografia vai ser sempre um meio indispensável para os 

artistas comunicarem com a sua audiência. É uma forma de expressão pessoal, uma 

mostra de profissionalismo, e possibilita aos seus leitores tempo para reflexão e frui-

ção constante. Pode funcionar como uma extensão de uma exposição ou oferecer algo 

inteiramente novo; um convite para que olhe para coisas em que nunca antes tinha 

reparado. Pode, até, funcionar como um cartão de visita – um belo trabalho para ser 

distribuído entre os seus críticos e outras partes interessadas.”208 (2o13) E, depois do 

evento, os seus organizadores retiraram algumas notas, sobre as quais nos interessa 

reflectir: “Contudo, numa altura em que as editoras estão a pedir aos artistas que 

assumam muito, senão todo, o risco financeiro, é seguramente sensato perguntar-

-se a si próprio sobre o que é que isso implica ao certo (e, talvez, pensar neles [livro 

de fotografia] “enquanto mais um distribuidor”). Similarmente, haverá obstáculos a 

serem ultrapassados ao longo do processo e bem antes da publicação. Enquanto resul-

tado de uma ideia concentrada, fazer um livro de fotografia pode levar a que pense o 

seu trabalho de uma maneira diferente. O grupo foi informado de que estar disposto 

a matar os seus “darlings” era tão importante quanto “saber exactamente o que se 

quer comunicar” e que “o processo de conceptualização era uma importante forma 

de formular os seus pensamentos” assim como uma “hipótese de se afastar do seu 

trabalho” e “olhar realmente para ele”. O livro também não precisa de ser complicado. 

Alguns conselhos: “não tenha medo do ‘banal’”, e ao partilhar o trabalho entre ami-

gos, vai ficar impressionado com o que conseguem fazer juntos. E finalmente: seja 

criativo. Um livro de fotograia é um meio dinâmico e puramente individual – algo que 

significa coisas diferentes para toda a gente. Não tenha medo de adoptar novo ângulo, 

experimentar uma nova encadernação, usar imenso texto ou nenhum. Pense naquilo 

que quer dizer e deixe que este cresça organicamente.”209 (ibid)
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Cerca de cinquenta expositores de galerias marcaram presença na feira, a oferta 

de exposições também foi grande para além do The Unseen Book Market – um merca-

do de livros de fotografia com grande enfoque nos livros e práticas contemporâneas e, 

por fim, houve ainda lugar para a entrega de três tipologias de prémios: Unseen Unpu-

blished Dummy Award, Deutsche Börse Photography Prize e o Foam Paul Huf Award.

Muitos elogios foram tecidos ao evento, e tanto na blogosfera como nos jornais, 

foi sobretudo elogiada a “frescura” da iniciativa e aquele que parece ter sido o nasci-

mento de mais um paradigma, uma feira para os jovens artistas: “A Unseen é o exem-

plo ideal daquilo que uma feira inovadora deve ser – a energia, as pessoas, o ambiente 

e o staff. Pode sentir-se que toda a gente envolvida põe a sua alma e coração naquilo, 

o que cria uma energia electrizante. Enquanto galeria, a Unseen dá-lhe a possibilidade 

de ser tão corajoso quanto possível no contexto de uma feira, ao proporcionar uma 

audiência participativa. Se a feira mantém esta intimidade e conteúdo, vai continuar a 

ser estimulante e progressiva, com os olhos no futuro da fotografia.”210 (Domit, 2o13)

fig. 175
The Unseen Book Market
Unseen Photo Fair, Amesterdão, 2013
© Karin Bakker

fig. 174 
Panorâmica da feira
Unseen Photo Fair, Amesterdão, 2013
© Thijs Boontjes

Portugal também tem sido palco de algumas feiras de livros de fotografia, sobretu-

do na sua capital. A primeira iniciativa foi a Feira do Livro de Fotografia, na Fábrica Braço 

de Prata, de 1o a 13 de Dezembro de 2o1o, organizada por Os Suspeitos, a curadora Filipa 

Valladares e Exposições Fábrica do Braço de Prata. Esta feira, conforme revela no seu 

sitea organização, tenta acompanhar a tendência mundial, “Dado o crescente interesse 

do público pelos foto-livros e o reconhecimento do seu valor no mercado internacional 

(em paralelo com o mercado da fotografia), achámos que seria importante reunir em 

Lisboa de forma regular, um conjunto de fotógrafos, editores, livrarias, alfarrabistas 

e galerias com edições que dessem a conhecer tanto os clássicos, como algumas das 

novidades que existem nesta área. Queremos desta forma divulgar as edições fotográfi-
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cas, abrindo o interesse do público para este mercado e criando uma plataforma para o 

diálogo sobre este meio específico dentro da fotografia, cruzando-o com áreas como o 

design, as artes plásticas, o jornalismo, o cinema ou a edição em geral”. 

Desde 2o1o a feira tem sido realizada com frequência anual, normalmente no 

Outono, simultaneamente são organizadas talks de acesso livre, sobre temas relacio-

nados com a edição e a fotografia como, por exemplo, Fotógrafos que também são edi-

tores, com José Pedro Cortes, André Cepeda, Patricia Almeida, Carlos Lobo (edição de 

2o1o); exposições de fotografia, etc. 

A feira tem ainda disponível um pequeno espaço para a mostra de maquetas e 

livros de autor, ao qual atribuíu o nome Espaço do Autor. 

Outra feira que devemos mencionar é a Feira das Edições no Jardim, organizada 

pela livraria STET – Livros & Fotografias, e que durante o penúltimo fim-de-semana de 

Junho de 2o12, trouxe editoras e livrarias portuguesas ao coração do Bairro Alto em 

colaboração com o espaço Carpe Diem: Inc. livros e edições; Pierre von Kleist; Ghost; A 

Estante; O Homem do saco; Kamera Photo; Culturgest; Serrote; STET – livros & fotografias 

e Galeria De Arte Ambulante . Em paralelo, decorreram booksignings e mesas redondas 

sobre livros de fotografia, com a presença de convidados a trabalhar activamente nesta 

área – José Pedro Cortes, Pedro Alfacinha, André Principe, entre outros. 

fig. 176
Pormenor de uma banca

fig. 177 
Espaço do autor

fig. 178
Panorâmica da feira

Feira do Livro de Fotografia 
Fábrica Braço de Prata, 
Lisboa, 2011
© FBP
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Anexo 6 — Os Festivais e Prémios

O primeiro prémio a ser criado neste âmbito foi o Prix du Livre, em 197o, com o nas-

cimento do festival Les Rencontres d’ Arles, que acontece anualmente na cidade de Paris 

(Arles). A natureza dos prémios foi sendo alterada desde 2oo2, mas só a partir de 2oo7 

se reconhecem os contornos próximos da actual configuração. Existem hoje três pré-

mios apresentados durante a cerimónia de encerramento do festival. Os prémios são: 

o Prix Découverte (Prémio Revelação), no valor de 25 ooo euros, o Prix du Livre d’Auteur 

(Prémio Livro Contemporâneo), no valor de 8 ooo euros, e o Prix du Livre de História 

(Prémio Livro Histórico), no valor de 8 ooo euros. Na última edição (2o13) foram sub-

metidos à open call 211 629 títulos; esta adesão ao evento manifesta o reconhecimento do 

festival e da importância deste prémio por parte do público. 

Este Les Rencontres d’ Arles (anteriormente conhecido como o Rencontres Internatio-

nales de la Photographie d’ Arles) é um festival de fotografia que ocorre durante o Verão, 

fundado pelo fotógrafo Lucien Clergue, pelo autor Michel Tournier e pelo historiador 

Jean-Maurice Rouquette. Assemelha-se a outros eventos já referidos (feiras, etc.) mas, 

talvez pela sua longa história, adquiriu reputação internacional, tendo, na sua última 

edição (2013) contado com 96 ooo visitantes. O programa oferecido é sempre muito 

completo: exposições, eventos, sessões noturnas, visitas guiadas a exposições, debates, 

simpósios e sessões de autógrafos e, por fim, a entrega dos Prix des Rencontres d’Arles. 

A componente pedagógica tem também grande enfoque, com a oferta de workshop’s 

temáticos, por nomes reconhecidos no meio, com o objectivo de “possibilitar que to-

dos os que participam se envolvam numa experiência criativa individual, na vanguar-

da estética, ética e técnica dos desafios fotográficos.”212(2o1o) Em 2oo6 foi lançado um 

novo espaço, Photo Folio Review & Gallery – “Os fotógrafos submetem o seu trabalho 

aos olhos treinados de especialistas internacionais de renome dos diferentes campos 

da fotografia: editores, curadores de exposições, directores de museus, chefes de agên-

cias, donos de galerias, colecionadores e directores de arte.”213 (2o1o) As exposições, 

muitas vezes co-produzidas com museus e instituições francesas e estrangeiras, são 

localizadas em várias partes da cidade, muitos desses locais apenas estão abertos ao 

público durante o período do festival. 

No entanto, o festival pioneiro foi o Kodak Photo Book Award, criado à mais de 

trinta anos pela empresa Kodak e pela Association of Publishers and Booksellers de Baden-

-Wurttemberg (Alemanha). A partir de 2oo5, passou a chamar-se Deutscher Fotobuch-

preis (em inglês German Photo Book Award), mas tem mantido os pressupostos iniciais 

– um prémio de âmbito nacional que se destina a seleccionar livros e artistas alemães. 

Um júri independente, composto por jornalistas especializados, fotógrafos, diretores 

de arte, etc, reúne-se para escolher os vencedores entre os trabalhos submetidos a 

concurso. O prémio é concedido em três patamares – Ouro, Prata e Nomeação – e em 

5.6. 
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várias categorias – livros ilustrados fotograficamente, livros de fotografia e livros teóricos e 

históricos. Os critérios avaliados são a qualidade fotográfica e impressão geral estética, 

assim como o desempenho técnico, fotográfico e histórico.

A organização do prémio tem feito parcerias com outras entidades, levando alguns 

dos livros finalistas até outros pontos do mundo. Foi o que aconteceu, em 2o11, quando 

os finalistas da edição anual do prémio fizeram parte de uma exposição patente no Na-

tional Library of the Philippines, através de uma parceria com o Instituto Goethe. A Feira de 

Frankfurt tem, também, sido palco de exposição destes livros de fotografia.  

O The European Publishers Award for Photography foi criado em 1994 e é actual-

mente atribuído pelos editores Actes Sud (França), Blume (Espanha), Dewi Lewis Pu-

blishing (Inglaterra), Kehrer Verlag (Alemanha) e Peliti Associati (Itália). A competição 

exige a apresentação de um projecto inédito de um livro de fotografia. O livro vencedor 

é publicado, em simultâneo, por cada um dos editores. Este prémio dá a possibilidade 

ao autor de editar o seu livro e de o ver distribuído internacionalmente. Nos últimos 

anos o fotógrafo vencedor deste prémio tem tido ainda a possibilidade de ver exposto 

o seu trabalho fotográfico durante o festival Reencontre d’Arles. Este prémio, um dos 

fig. 179
Panorâmica da exposição
Prix du Livre, 2013

fig. 180
Photo Folio Review, 2011

fig. 181
Pormenor da exposição
Prix du Livre, 2011

Les Rencontres d’ Arles
Arles, Paris
© LRA
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mais antigos, foi durante muito tempo considerado um dos melhores do género, pela 

oportunidade de edição que permitia aos autores, por vezes pouco ou nada conhecidos.

Outro dos festivais incontornáveis é o The FotoBook Festival que decorreu, pela 

primeira vez, entre 3o de Maio a 1 de Junho de 2oo8, na Universidade de Artes de Kassel 

(Alemanha), organizado pelo Kasseler Fotoforum e que pressupôs a criação e entrega 

do prémio Photobook Award, com base numa pré-selecção de cerca de 25-35 livros. 

Este foi o primeiro festival dedicado exclusivamente ao livro de fotografia e, por isso, 

continua a ser considerado um dos mais prestigiantes. Essa é uma das razões pelas 

quais lhe daremos uma maior atenção, analisando a sua evolução ao longo das várias 

edições que já conta. 

O vencedor do prémio, assim como os nomeados, constam do catálogo anual 

editado, fazendo ainda parte da exposição patente nos três dias do festival. O prémio é 

atribuído conforme o número de votos dados pela audiência presente. A cada edição 

o tema do festival altera-se; ao mesmo tempo, a sua dimensão e impacto tem sido 

também crescentes. Como podemos ler no report do festival, “Os livros de fotografia 

de artista foram o foco de 1. The FotoBook Festival(...). O que é que distingue um livro 

de fotografia? Quais são os pontos fortes deste meio artístico? Como é que podemos 

competir num mercado cheio? Estas e outras questões estavam no cerne do primeiro 

FotoBook Festival.”214 (Rüppel, 2oo8) 

Martin Parr, um dos convidados de renome do festival, não se escusou a elogios 

“Foi fantástico passar todo um fim de semana a discutir o mundo do livro de fotogra-

fia. Há apenas dez anos atrás isto teria sido impossível porque esta área ainda não 

tinha sido cientificamente reconhecida. O FotoBook Festival demonstrou a seriedade 

desta área de estudo e tem ajudado a ancorar a importância dos livros de fotografia na 

nossa história cultural cada vez mais em mudança.”215 (Parr, 2oo8) 

No ano seguinte, este festival decorreu de 15 a 17 de Maio de 2oo9, tendo como 

tema central The photobook without compromise, tendo sido acompanhado de exposi-

ções temáticas, livros de fotografia, colecções particulares e exposições de livros de 

fotografia de determinado fotógrafo. Foram, também, organizadas palestras com au-

tores convidados desde fotógrafos a editores de livros de fotografia. 

O ano de 2o1o foi muito relevante na história deste evento – que decorreu de 13 a 

16 de Maio; pela primeira vez foram organizados workshops (num total de sete, dos quais 

seis eram de participação gratuita), no site (http://2o1o.fotobookfestival.org/) podem-se 

ler as principais motivações e objectivos desta novidade: “Os workshops com especialistas 

reconhecidos e editores assim como apresentações técnicas e palestras curtas mostra-

ram quais são as melhores opções para produzir um livro de fotografia. Mas até mesmo 

os coleccionadores de livros de fotografia e as pessoas que gostavam de começar a co-

leccionar receberam importantes conselhos dos especialistas. Houve também workshops 

sobre impressão, gestão da cor, design e selecção e impressão de papel.”216 
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Para além do prémio Photobook Award já atribuído nas edições anteriores, nes-

ta edição surgiram duas novidades com pressupostos distintos – o Dummy Award e 

o Reviewer Award. O Dummy Award premiou os livros de fotografia não-publicados, 

tendo a adesão sido impressionante, com a submissão de mais de 4oo títulos, sendo 

que destes foram seleccionados apenas 56 para exposição nos dias do festival. Dos três 

primeiros, o grande vencedor ganha a produção e distribuição do livro pelo parceiro 

do evento seltmann+shone, para além da exposição do seu trabalho na edição de Eu-

ropean Photography. Os dois outros vencedores, do segundo e terceiro lugar, ganham 

prémios monetários, atribuídos por outro parceiro do evento – a Blurb. Por sua vez, o 

Reviewer Award, conforme o próprio nome indica, é um prémio da crítica baseado nas 

opiniões de um pequeno círculo de personalidades de topo – fotógrafos, curadores e 

editores – envolvidos nas palestras e na organização do festival. O prémio atribuído é 

um patrocínio da myphotobook.de (uma empresa alemã criada em 2oo4, com loja onli-

ne, que oferece soluções na área da impressão de livros de fotografia, etc.) e consiste na 

oferta de 5, 1o e 3o myphotobook-Premium-Photobooks, um dos produtos desta empresa, 

parceira do evento.  

A edição de 2o11, que decorreu de 1 a 5 de Junho, manteve as novidades do ano 

anterior – novas categorias de prémios e workshops – mas apresentou, como vinha 

sendo hábito, um novo tópico de análise – Germany in the Photobook e Latin American 

Photobooks, acompanhando a emergência dos dois temas, com a tão aguardada edição 

de dois livros – Deutschland im Fotobuch (Manfred Heiting, Steidl, 2o11) e Latin Ame-

rican photobooks (Horacio Fernández, Aperture, 2o11). Nesta quarta edição, a oferta de 

workshops disparou – passando a ser treze – e centrou-se em temas muito relevantes 

para quem quer auto-editar.

A quinta edição do festival, que decorreu entre 2o e 22 de Abril de 2o12, teve  gran-

des novidades face às edições anteriores – mudou de cidade, a convite do Le Bal reali-

zou-se em Paris e, aparentemente, ofereceu uma programação muito diferente, talvez 

limitada por uma escala mais reduzida. Decorreram as habituais palestras temáticas e 

a entrega de prémios mas não aconteceram as importantes exposições e wokshops, que 

tinham vindo a trazer mais audiência ao festival. A grande novidade foi o mercado com 

curadoria, onde alguns dos melhores vendedores marcaram presença.

A sexta edição aconteceu entre 24 e 27 de Outubro de 2o13 e voltou ao local ha-

bitual – Halle (Kassel, Alemanha) trazendo algumas novidades. O tema central desta 

edição foi uma homenagem ao fotógrafo japonês Daido Moriyama, sobretudo ao seu 

trabalho publicado em suporte livro, que conta com mais de cento e cinqueta livros 

editados. Mas a organização do festival parece ter ido mais longe que nunca na quali-

dade do programa do evento face ao mote inicial, vejamos: uma extensa exposição de 

toda a obra publicada pelo autor intitulada Daido Book Show. Todos os participantes 

puderam manusear e folhear os livros, e no caso dos exemplares raros, ou fora de edi-
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ção, foram disponibilizadas edições facsimile ou reimpressões. Daido Walls explora o 

clássico livro A Photo Theater II, através de impressões de grandes dimensões expostas 

ao longo das paredes do edifício. A Photobookstudies#The Daido Books, por sua vez, 

orientada por Markus Schaden sob a chancela da Shaden Foundation, analisa a obra 

de Daido num mural que permite uma intervenção progressiva – uma parede com 

tinta de ardósia. Um “estudo” que vai sendo construído durante a análise e explicação 

dada à audiência, com base em ligações e relações estabelecidas entre diferentes acon-

tecimentos. It, por sua vez, está associado ao espaço Daido Factory; aqui os visitantes 

foram convidados a compor a sua própria revista – Light & Shadow Magazine – ou a 

seleccionar uma imagem para impressão em grande formato que, posteriormente, foi 

assinada, pelo autor.

Aquando desta edição foi publicado um volume de 88 páginas – On Daido – uma 

antologia fotográfica de declarações e homenagens a Daido Moriyama, feitas por fotó-

grafos e autores internacionalmente conhecidos.

Em paralelo, decorreram durante os dias do festival as habituais lectures e o mer-

cado (introduzido na edição anterior), havendo, no entanto, algumas novidades:  

1. O novo formato Pecha Kucha,217 apresentado por editoras, coleccionadores de 

livros, fotógrafos, curadores e bloggers, sobre alguns dos seus livros de fotografia japo-

neses favoritos;

2. O Golden Gai Bar | Tokyo 8o – um Bar Lounge japonês com bebidas, alimentos, 

Sake e Música, da responsabilidade de Markus Schaden;

3. Screenings – uma série de filmes que foram projectados no auditório do evento, 

Stray Dog of Tokyo, Near Equal e Northern de Daido Moriyama, Traces of a Diary – de 

Marco Martins e André Principe, Takuma Nakahira de Osamu Kanemura

A instauração do Photobook Award desde 2oo8, e do Dummy Award e o Reviewer 

Award, desde 2o1o, foi muito relevante no contexto da edição deste tipo de livros. Com 

o enorme volume de livros lançados a cada ano devido à crescente facilidade com que 

se auto-edita, pertencer a uma shortlist de livros de um festival internacional dedica-

do exclusivamente ao livro de fotografia, pode ser uma boa oportunidade para a sua 

promoção e divulgação, já que estes serão expostos em alguns dos maiores eventos da 

área a nível mundial como aconteceu nesta sexta edição (2013) – MIA | Art Fair Milan 

Imagem, Milão de 1o a 12 Maio, PhotoIreland Festival, Dublin de 1 a 31 de Julho, Le Bal, 

Paris, em Setembro. Um grande salto no sucesso de vendas do livro em questão, ou até 

na internacionalização da carreira do seu autor, pode ser decidida com esta nomeação. 

Este festival é considerado um dos melhores, tanto pelos prémios atribuídos co-

mo pelo nível do programa de exposições, palestras, workshops, etc., tendo a cada ano 

aumentado os critérios de qualidade na sua oferta.     

Os grandes nomes da área foram presença assídua na história do festival – John 

Gossage, Martin Parr, Markus Schaden (na edição de 2oo8) Jeffrey Ladd (na edição 
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de 2oo9), Gery Badger, Paul Graham, Rob Hornstra, Joachim Schmid, Alec Soth (na 

edição de 2o1o), entre outros.

Existem outros prémios de iniciativas privadas fora do domínio das feiras e festi-

vais como, por exemplo, a Blurb, que criou em 2oo8 o prémio Experience Photography 

Book Now (PBN), uma competição internacional que pretende celebrar o mais cria-

fig. 182 
Daido Book Show

fig. 183 
Dummy award’ 13

fig. 184
Photobookstudies

fig. 185 
Daido Walls

fig. 186
Dummy award’ 13

fig. 187 
Conversa com Daido

fig. 188
Mercado livros de fotografia

The FotoBook Festival ’13
Kassel, Alemanha ©FBF
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tivo, mais inovador e mais interessante livro de fotografia auto-publicado, através da 

utilização do seu serviço. Com um total de quatro categorias: Fine Art, Documentary, 

Travel e Student, foi escolhido um júri – Darius Himes, Gerry Badger, Larissa Leclair, 

Markus Shaden, Chris Boot, entre outros nomes conhecidos, que fizeram a selecção 

para a atribuição do primeiro prémio – no valor de 25 ooo$ – e do prémio por cate-

goria, assim como as respectivas menções honrosas. Houve ainda a atribuição de um 

prémio do público com o valor de $1 5oo. Na sua última edição (2o11), a entrega dos 

prémios foi precedida por uma festa na Gallery Aperture de Nova Iorque, contando 

com 23oo submissões de livros de fotografia, a maior adesão alguma vez verificada ao 

longo da existência (quatro edições) da competição. 

No mesmo ano, em 2oo8, a Blurb (blurb.com) associou-se, à Lens (www.lenscul-

ture.com) e à Ruibarbo Photography Review, na criação de um novo prémio internacio-

nal para o livro de fotografia – Lens Culture – Rhubarb Photo Book Awards. O prémio, 

atribuído aos três vencedores, consiste na publicação do livro de fotografia em cau-

sa, assumindo-se, portanto, como um incentivo à utilização de plataformas online de 

POD, como a Blurb que, a partir desta altura, começaram a singrar no mercado graças 

ao aumento da qualidade do produto oferecido. 

Outro festival importante – Fotobuch Tage (Dias do Livro de Fotografia) – surgiu em 

Hamburgo, na Alemanha, entre 4 e 6 de Junho de 2o1o. A organização ficou a cargo 

da associação Freundeskreis des Hauses der Photographie e.V. e os principais responsáveis 

pela iniciativa foram o historiador de arte Jasmin Seck e o curador/coleccionador de arte 

Oliver Lähndorf. O local escolhido foi a Casa da Fotografia Deichtorhallen, em Hambur-

go. O festival culminou com a entrega do prémio Get Published Award – que, à seme-

lhança de outros deste género, recorre ao pedido de submissões e, depois da reunião de 

todos os títulos enviados, faz uma selecção dos dez melhores. O objectivo do prémio é 

editar e produzir – até um valor máximo de 25 ooo euros – a maqueta do livro de foto-

grafia (ou seja, de livros não-editados) vencedor que é escolhido através da votação do 

público. O prémio é patrocinado pela Seltmann & Soehne. Na sua primeira edição, em 

2o1o, o livro independente ou auto-publicado foi o tema central, em torno do qual decor-

reu um extenso programa: palestras, sessões de autógrafos, venda de livros e exposições. 

Em 2o11, entre os dias 2 e 4 de Setembro, o evento deu lugar a uma feira – 

Photo+Art Book Hamburg – com 7o expositores, distribuídos por 18oo metros quadra-

dos, situada no mesmo local, agrupando editores independentes, fotógrafos, artistas, 

editores e-zine, alfarrabistas na mostra das suas publicações. Para além da presença 

desta série de stands e da realização de alguns workshops a feira contou também com a 

entrega do prémio Get Published Award (2o11), atribuído ao melhor livro de fotografia 

inédito. No entanto, a iniciativa, parece ter decorrido apenas nesse ano.

Ainda na Europa, surge no mesmo ano (2o1o), o PhotoIreland – Ireland’s first in-

ternational festival of Photography and Visual Culture que, na cidade de Dublin e durante 
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dez dias, reuniu o trabalho de mais de cem fotógrafos. Com uma programação que 

prometia dar à fotografia a importância que ela deveria merecer na actualidade, foram 

organizadas exposição, talks e workshops com fotógrafos irlandeses e estrangeiros. Com 

frequência anual, o festival tem-se tornado um evento importante no circuito europeu. 

Actualmente, o festival apresenta algumas inovações face à primeira edição: a cria-

ção de um tema anual (exemplo disso, é a edição 2o14 – Truths, Facts, Fictions, Lies); 

Exposições e talks; O International Portfolio Reviews, que se tem mostrado importante 

fig. 189 e fig. 190
Panorâmica da sala

Photo+Art Book Hamburg
Amburgo, Alemanha, 2011
©PABH

para o networking dos envolvidos; Book&Magazine Fair ou PhotoIreland Street Market 

que, segundo a organização: “A The Book & Magazine Fair é o lugar ideal para comprar 

livros contemporâneos, conhecer editores e artistas em pessoa, conectar, encontrar 

inspiração e explorar as fantásticas publicações em mostra.”218 (2o14) O The Library 

Project um projecto que visa a criação de uma biblioteca de acesso público, conta com 

uma colecção de 9oo publicações contemporâneas, até ao momento. Relevante tem 

sido também o destaque dado ao self-publishing, que, neste evento, tem-se feito notar 

sobretudo na venda de livros de fotografia e fanzines.

Fora da Europa, foi criado em 2o1o o prémio The Best Photobook of Latin America/

Concurso Fotolibro Latinoamérica, pela RMEditorial, uma editora mexicana dedicada a li-

vros de fotografia, arte contemporânea, etc. O objectivo da iniciativa era promover e divul-

gar o trabalho de um fotógrafo latino-americano, através da produção e circulação de um 
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livro de fotografia. O vencedor ganharia, também, cinquenta cópias para seu usufruto; 

para além disso, alguns exemplares seriam enviados aos críticos proeminentes, a publica-

ções especializadas e opinion makers. 

Depois de duas edições (2o1o e 2o11) com o mesmo mote e nome, a editora pro-

moveu o Concurso Fotolibro Iberoamericano (2o12 e 2o13) com uma tipologia de prémio 

semelhante. Não deixam de ser curiosas as condições do prémio, uma vez que o ven-

cedor não tem qualquer retorno financeiro sobre a venda do seu próprio livro.  

Head On Photo Festival é o maior festival de fotografia da Austrália. Iniciado em 

Maio de 2o1o, tem tido frequência anual, sendo que na sua última edição 2o13 contou 

com mais de 2oo eventos em 1oo locais, desde Sydney até ao resto do país. Para além 

dos locais tradicionais – galerias de arte e museus – algumas exposições e eventos foram 

criados em espaços menos formais – cafés, pubs, etc. A maioria dos eventos são gratuitos 

e incluem exposições, workshops e palestras de artistas. Todos os projectos são admitidos 

com base numa filosofia inclusiva, o trabalho é seleccionado com base no mérito e não 

na celebridade do assunto ou do fotógrafo.

Não sendo um festival exclusivamente dedicado ao livro de fotografia, mas antes 

à fotografia em toda a sua extensão – da área mais comercial à autoral – é interessante 

notar o destaque que tem sido dado ao livro de fotografia. 

Na sua última edição, a 29 de Maio de 2o13, o festival contou com uma talk – The 

Future Of Photo Book Publishing – que, à semelhança de eventos anteriores ocorridos 

na Europa ou nos EUA, é promovida por profissionais da área ou conhecedores do 

assunto: fotógrafos, editores etc. Destaque ainda para a parceria feita com a primeira 

empresa australiana a disponibilizar a tecnologia POD – Momento Pro. Desde 2o12 a 

mesma empresa promoveu, em conjunto com a organização do festival, a atribuição de 

um prémio – Momento Pro Photobook of the Year Award – que pretende celebrar a quali-

dade do trabalho que tem sido desenvolvido na área da edição de livros de fotografia com 

recurso à impressão e produção, oferecida pelo seu serviço online. Na última edição, em 

2o13, alargou as condições de admissão aceitando a concurso todos os livros produzi-

dos via tecnologia POD, tendo sido submetidos 131 livros. O prémio atribuído, Head 

On Momento Photobook Of The Year 2o13, apresentou diferentes categorias – Portrait, 

Doco&Photojournalism, Landscape&Travel e Open. Embora tenham sido seleccionados 

entre 5 a 6 livros por categoria, o prémio foi atribuído a apenas um dos nomeados da 

categoria de Portrait – com o  valor monetário de $ 5 ooo acrescido de $ 5 ooo crédito 

em serviços Momento Pro. Este prémio foi atribuído por um painel de jurados, como 

de resto é habitual, mas a organização quis também dar espaço à opinião do público, 

criando um prémio monetário de $ 1 ooo, acrescido de $ 1 ooo de crédito em serviços 

Momento Pro, a ser atribuído conforme a votação da audiência, que teve oportunidade 

de analisar os vinte e um nomeados em exposição na State Library (Sydney). 

Outros dos primeiros prémios a serem criados para este tipo de edições nascem 
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de iniciativas relacionadas com a feira Paris Photo e à Aperture Foundation, aquando da 

realização da sua edição de 2o11 – First Photobook Award e Photobook of the Year Award. 

O objectivo da criação destes prémios, segundo Julien Frydman, foi “prestar home-

nagem a este meio vital(...) esta edição introdutória do prémio serve especificamente  

como tributo à cada vez maior variedade de livros a serem publicados e ao impacto tre-

mendo que os livros de fotografia têm vindo a ter nos últimos quinze anos.”219(2o11) 

Assim, em 2o11, quatro especialistas seleccionaram quinze livros publicados desde 

1997, tendo em conta o nível de qualidade das técnicas aplicadas pelo artista e a con-

cepção do livro enquanto objecto, ao nível do design e dos aspectos de manufactura. 

O vencedor da primeira edição foi o livro de Paul Graham – A Shimmer of Possibility 

(SteidlMack, 2oo7). 

A partir de 2o11, e com frequência anual, decorre a atribuíção destes dois pré-

mios por um painel de jurados internacionais, escolhidos pela organização do evento. 

Os nomeados (num total de trinta livros) são expostos durante os dias da feira Paris 

Photo, fazendo ainda parte da publicação bi-anual The Photobook Review (cf. pág. 231). 

Estas nomeações procuram reunir o que de melhor se fez, durante aquele ano ao ní-

vel da publicação de livros de fotografia – “A selecção final oferece uma forte mistura 

internacional de géneros, estilos e abordagens ao livro de fotografia. Também repre-

senta uma atenção particular ao livro enquanto objecto, na qual a selecção de imagens, 

sequência, escala, tipografia e materiais são cuidadosamente considerados.”220 (2o11) 

fig. 191
Panorâmica da sessão 
de entrega de prémios

fig. 192
The First Photobook Prize  

fig. 193
Exposição da shortlist

Photobook Awards
Paris, 2012 ©PP
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A selecção, a par de outros prémios do mesmo género, pressupõe a submissão de um 

exemplar por parte do autor. O The First PhotoBook Prize atribuído consiste na entrega de 

um valor monetário de 1o ooo $ ao autor, editor ou fotógrafo responsável pela realização 

do livro. É, portanto, o maior prémio monetário atribuído actualmente neste domínio.

Outra das importantes competições de livros de fotografia surgiu em 2012, em 

Amesterdão – Unseen Dummy Award – no contexto da mais recente feira de fotografia 

europeia – Unseen Photo Fair. Este prémio é resultado do esforço colaborativo, de vá-

rias entidades:Unseen Photo Fair, Offprint Amsterdam e Lecturis. O objectivo do prémio 

é viabilizar a produção da maqueta vencedora, que será editada pela Lecturis, alcançan-

do depois a sua distribuição no mercado mundial. Prémio, que dá, ainda, a oportuni-

dade aos livros nomeados (entre cinquenta a setenta e cinco) de estarem patentes na 

própria feira. A atribuíção é feita por um painel de jurados, diferente em cada edição, 

mas sempre com grande proximidade profissional ao livro de fotografia, p.ex. Viviane 

Sassen ou Jörg Colberg. 

Em 2o12 foi criado o Hong Kong Photo Book Awards com o objectivo de promover 

o desenvolvimento da cultura fotográfica digital em Hong Kong, ao mesmo tempo que 

presta uma homenagem ao livro de fotografia como forma de arte autónoma, como 

podemos ler no site “O livro de fotografia é um produto que resulta de um processo 

alargado de conceptualização, criação, consideração e refinamento. Focando-nos neste 

meio em particular, esperamos que este prémio reacenda o interesse na fotografia en-

quanto uma forma de arte de impacto duradouro e substancial – em vez de superficial 

e efémera. Em suma, os objectivos dos prémios são os seguintes: promoção da arte e 

cultura única de Hong Kong”221(2o12). 

fig. 194 e fig. 195
Panorâmica da exposição Unseen Dummy Award
Unseen Photo Fair 2013
Amesterdão, Holanda 
© Karin Bakker
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fig. 197 
Workshop de criação de photobooks
David Boyce na The Photo Book Center, 2013
Hong Kong, China © HKPB

fig. 196 
Panorâmica da exposição
Hong Kong Photo Book Awards
Hong Kong, China, 2012 © HKPB

Com uma organização da Hong Kong Photographic Culture Association, fundada em 

Hong Kong por 19 fotógrafos de renome de diferentes gerações, este prémio insere-se 

no Hong Kong International Photo Festival Flare, iniciado em 2o1o. Este festival apre-

senta, contudo, algumas particulariedades: uma longa duração (mais de um mês de 

actividades diárias); cada edição tem um tema específico, ao qual os participantes devem 

corresponder. Citando apenas os últimos dois festivais: I love Hong Kong (2o12) e Sense 

and Sensibility (2o13). Os prémios também são mais aliciantes do que em muitos dos 

festivais referidos anteriormente. O primeiro prémio, por exemplo consiste: na publica-

ção do livro de fotografia, patrocinado até 1oo ooo $  e material fotográfico profissional.

Em 2o13 o festival contou com algumas melhorias quanto ao programa apresen-

tado até então – para além da exposição dos quarenta melhores livros de fotografia a 

concurso – com a introdução do Photobook Reading Room onde “Vamos mostrar uma 

grande variedade de livros, desde exemplares únicos de zines feitas à mão a livros 

de fotografia altamente procurados, oferecendo aos visitantes amantes da fotografia 

a oportunidade de ter primeiro acesso a essas publicações,”222 (2o13) uma espécie de 

sala de leitura; Photography Booklists que pressupôs o “Peritos locais e internacionais, 

incluindo figuras de renome internacional como Martin Parr e Erik Kessels, recomen-

dam dez livros de livros de fotografia. Visitantes do Photobooks Reading Room podem 

levar um catálogo impresso com as recomendações dos mestres gratuitamente – en-

quanto não esgotarem!;”223(2o13) Photobooks Sharing Sessions, o equivalente, às cha-

madas palestras, mesas redondas ou talks; O Workshop – How to make a photo zine and 

make new friends, também se destinou aos amantes de livros de fotografia, photo-zines 

e auto-edição “O workshop vai começar com uma história curta do livro de fotografia 

e o seu consequente desenvolvimento, para juntar tudo de forma a fazer uma zine de 

fotografia exclusiva”224 (2o13).
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No ano 2o12 assistiu-se à criação de mais um prémio para o livro de fotografia – 

The First Book Award – desta vez atribuído em parceria com a MACK (uma editora de 

livros de fotografia), Wilson Centre for Photography e a Kraszna Krausz Foundation. O 

prémio foi atribuído à melhor maqueta inédita, escolhida por uma série de críticos – 

onde já constaram nomes como Michael Mack (editor) ou Charlotte Cotton (escritora 

e curadora) – responsáveis pela selecção dos próprios livros. Este prémio distingue-se 

das habituais práticas de submissão aberta, já que há uma espécie de “boa referên-

cia”, por parte dos jurados envolvidos, que faz com que o fotógrafo seja nomeado. O 

vencedor vê a sua maqueta publicada pela MACK e o National Media Museum no ano 

seguinte à atribuição do prémio.

Na Europa surgiu em 2o13 um novo festival inteiramente dedicado ao livro de 

fotografia – Vienna PhotoBook Festival – na Áustria. A organização a cargo da Anzen-

berger Gallery e OstLicht Galerie für Fotografie criou um vasto programa, para apenas 

dois dias de festival, incluíndo palestras, painel de discussão, sessões de autógrafos 

expositores de editoras, distribuidoras, livrarias e fotógrafos. A última edição aconte-

ceu entre 14 e 15 de Junho de 2o14 e contou com uma novidade – 1. Vienna PhotoBook 

Review, que decorreu um dia antes do início do festival e onde cerca de trinta autores 

submeteram à apreciação de quinze críticos as maquetas dos seus livros de fotografia. 

O seu objectivo foi estreitar a relação entre o criativo e a crítica que, quase sempre, 

intervém apenas no final do processo, aquando da publicação do livro. O contacto, es-

timado em vinte minutos, é também uma forma de potenciar o networking, com perso-

nalidades especializadas em variados assuntos, dentro do livro de fotografia, abrindo 

o leque de oportunidades (exposições, edições, patrocínios) que poderão decorrer do 

trabalho apresentado.  

Com a criação deste festival nasceu, também, uma nova competição para a atri-

buição do Vienna PhotoBook Award, que consiste na publicação do livro vencedor pela 

AnzenbergerEdition, que cobre os custos de produção da edição até um total de 5 ooo 

euros. Os autores dos trinta melhores projectos não-editados apresentados a concurso 

serão convidados a participar no 1. Vienna PhotoBook Review. 

Em 2o13, de 19 a 2o de Outubro, estreou-se, outro evento o IPA Photo Books Show, 

no National Museum of Singapore. Esta iniciativa, à semelhança de outras, já analisadas, 

incluía uma exposição, com curadoria da equipa IPA (Invisible Photographer Asia), uma 

feira do livro, uma mostra de livros de fotografia independentes locais, palestras, lança-

mentos de livros, sessões de autógrafos e dois workshop’s: Photo Project to Photo Book e 

Make Your Own Singapore Photo Book.

O evento decorreu de uma primeira experiência realizada no ano anterior – IPA 

Singapore Photo Books Day. Sendo que, apenas nesta edição, se nota vontade de cimen-

tação do festival, sobretudo no contexto criativo asiático. Conforme refere o fundador 

da IPA, Kevin WY Lee – “IPA PhotoBooksShow é um dos nossos maiores esforços para 



fig. 198
Entrada do festival

fig. 199
Lançamento de livro

fig. 200
Panorâmica da feira

Vienna PhotoBooK Festival
Viena, Áustria, 2013
© Eva Muehlbacher

fig. 201
Análise crítica de fotografias
Workshop Photo Project to 
Photo Book 

fig. 202
Photo Book Dummy Hour

fig. 203
Feira do livro de fotografia

IPA Photo Books Show 
Singapura, 2013 © IPAPBS
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trazer grande visibilidade à fotografia e aos fotógrafos na Ásia. Com a nossa segunda 

edição esperamos dar um pequeno passo em direcção a um marco notável no calendá-

rio da fotografia e do self-publishing independentes em Singapora e na região.”225

Outra das mais recentes iniciativas criadas na Europa foi o Le PhotobookFest, em 

Paris, entre os dias 15 e 17 de Novembro de 2o13. Este evento, lançado pelo Paris Photo-

book Club, tem como motivação central o livro de fotografia, nesta sua primeira edição 

apoiou, principalmente, a mais recente publicação de editoras independentes, bem 

como livros auto-publicados e handmade. A organização, Photobook Club, convidou 

os parceiros de Londres e Madrid a juntarem-se à iniciativa, oferecendo um extenso 

programa de actividades: Rock your Dummy! – Exposição e prémio; workshop Cross 

Borders, com os livros Akina; Sessões de Photobook DJ; The box of books um guia de 

boleias para a galáxia; Reunião PBC n. 6 com Independent Publishing House, convidado 

especial – Akina Books; Livraria Pop-Up; etc.
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Anexo 7 — O modelo de curta duração – workshops e masterclasses

Apresentamos uma breve referência a alguns dos principais workshops e master-

classes realizados nos últimos anos (seguindo uma ordem cronológica):

——

workshop · Imagery Club VS. Suits

tutores · BoehmKobay ashi (Katja Stuke e Oliver Sieber)

data · 7 e 8 de Setembro de 2o11

organização | local · PiY – Pub lish it Your self e Le Bal books, Maison d’art Bern-

ard Antho nioz, Paris – França

número de participantes · Máximo 12

preço · 7o euros

objectivo · Partindo do tema – Imagery Club VS. Suits –   cada participante, de-

senvolveu uma série de fotografias. Posteriormente, em pequenos grupos, fez-se 

a edição e o layout do livro de fotografia (formato A5 e 16 páginas) e, por fim, o 

acompanhamento da impressão na técnica de Risografia.

——

workshop · Make it Your self

tutores · Pre ston is My Paris (Adam Mur ray e Robert Par kin son)

data · 9 e 1o de Setembro de 2011

organização | local · PiY – Pub lish it Your self, Maison d’art Bern ard Antho nioz, 

Paris – França

número de participantes · Máximo 12

preço · 9o euros

objectivo · O workshop começou com o desafio comum de fazer fotografias 

num local específico: Nogent-  sur-  Marne. O projecto, da ideia à edição e ao 

layout, foi feito em colaboração pelos participantes. 

——

workshop · Photobook Masterclass

tutores · Markus Schaden, Wolfgang Zurborn, Thekla Ehling, Nina Poppe, Fre-

deric Lezmi e Okay Karadaylar (modalidade de 2 ou de 6 tutores)

data · 6 dias (1oh-12h e 13h-18h)

organização | local · Schaden e Lichtblick School e parceiros, instituições e fes-

tivais locais (p.ex. Les Rencontres D’Arles, Arles – França, 2o12 e 2o13; Goethe Insti-

tut, Jakarta – Indonésia, 2o13; Goethe Institut, Ankara – Turquia, 2o14)  

número de participantes · Máximo 12

preço · desde 99o euros até 16oo euros

objectivo · O Photobook Masterclass é um inovador programa de workshops itine-

rante, fruto da colaboração entre a Schaden e a Lichtblick School, que se desenvol-

ve em torno da concepção, edição e produção de livros de fotografia. 
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workshop · No Dogs, No Babies, No Weddings But Print-on-demand Books 

tutores · Joachim Schmid

data · 19 › 2o Maio 2o12 (10h-17h)

organização | local · Self Publish, Be Happy!, Daniel Blau Gallery, Londres – 

Inglaterra

número de participantes · máximo 15

preço ·25o libras (público geral) e 2oo libras (estudantes)

objectivo ·Worskhop que explora a utilização da tecnologia POD em livros de fo-

tografia contemporâneos. No primero dia fez-se um estudo de alguns exemplos 

actuais que utilizam esta tecnologia; no segundo dia passa-se à realização prática 

de um projecto para um livro de fotografia tirando partido dos programas gratui-

tos que algumas empresas fornecem.  

——

workshop · The book Dummy – A non-stop process workshop in Tokyo

tutores · Victor Sira & Shiori Kawasaki

data · 12 › 14 de Janeiro de 2o13

organização | local · Bookdummypress e Reminders Photography Stronghold, Tó-

quio–Japão 

número de participantes · máximo 15

preço · 5o ooo ¥ (sócios) ou 55 ooo ¥ (não-sócios)

objectivo · Criar uma maqueta de um livro de fotografia partindo de um corpo 

de trabalho fotográfico previamente concebido.  

——

workshop · Self publish your own photobook

tutores · Sean O’Hagan, Bruno Ceschel e Cristina De Middel

data · 16 de Fevereiro 2o13

organização | local · The Guardian, Londres, Inglaterra

número de participantes · máximo 8o

preço · 129 libras

objectivo · O curso forneceu conselhos práticos sobre como editar e organizar 

imagens, exploraram-se formas de apresentar o trabalho (em forma de livro) 

sobretudo no enquadramento da auto-publicação.

——

workshop · Edición y diseño de Fotolivros Dr. Strange Book

tutores · Laia Abril e Ramon Pez (Dr. Strange Book)

data · 23 › 25 de Março de 2o13 (18h)

organização | local · El Observatorio, Barcelona – Espanha

número de participantes · Sem referência

preço · 25o euros
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objectivo · O objectivo do workshop foi questionar o processo de criação do livro 

de fotografia partindo da visão do design gráfico, da produção e da edição. Passo 

a passo foi discutido, com recurso a muitos exemplos, como lidar com as dife-

rentes etapas; entre a decisão de editar o objeto e a sua impressão final. O último 

dia foi dedicado a avaliar e aconselhar os projectos individualmente. 

——

workshop ·Self Publish, Be happy Workshop NYC

tutor · Bruno Cashel

data · 4 › 5 Maio 2o13

organização | local · Aperture, Nova Iorque – Estados Unidos da América

número de participantes · sem referência

preço · sem referência

objectivo · Workshop intensivo que abordou os vários modelos contemporâneos 

de publicação (do zine ao livro de fotografia tradicional); A edição, o sequencia-

mento e o projecto foram discutidos de forma teórica e prática, sendo dadas aos 

participantes as ferramentas necessárias para se tornarem editores da sua edição. 

O workshop terminou com a apresentação dos livros de fotografia recém criados. 

——

workshop · Making a Photobook – A Practical and Theoretical Course

tutor · Gerry Badger

data · 1o › 13 de Outubro 2o13 (4 dias das 9hoo › 17hoo)

organização · ANZENBERGER Gallery, Absberggasse, Viena – Áustria

número de participantes · Sem referência

preço · 69o euros (público em geral); 45o euros (estudantes)

objectivo · Pretendeu-se que os participantes experimentassem o processo de 

realização do seu próprio livro de fotografia (através de aulas práticas e teóricas). 

No final do curso, cada aluno teve a maqueta do seu livro de fotografia (com 2o a 

25 fotografias) que decorreu de um exercício lançado, sob um tema específico, e 

da paginação realizada através da utilização do programa Scribus. 

——

workshop · What Makes a Book Work?

tutores · Lesley A. Martin & Denise Wolff

data · 18 › 19 Janeiro 2o14

organização | local · Aperture, Nova Iorque

número de participantes · Sem referência

preço ·$ 5oo

objectivo · O que faz um livro funcionar? Porquê publicar livros? Qual é a 

função única de um livro? Este workshop, pretendeu responder a estas questões. 

Passando pela panorâmica da publicação contemporânea, estudou-se o processo, 
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incluindo as etapas da edição e sequência, assim como algumas questões con-

ceptuais e técnicas envolvidas. Ao participante foram propostos alguns exercícios 

que culminaram com a maquetização do seu livro. É ainda analisado o potencial 

do trabalho em equipa, bem como as relações entre edição, design e produção 

de livros. 

——

workshop · Workshop about editing, sequencing and binding a collective photobook.

tutores · Sem referência

data · 1o de Maio de 2o14 

organização | local · AKINA Factory e IC Visual Lab, Bristol – UK

número de participantes ·Máximo 16

preço · 6o libras

objectivo · Cada participante foi convidado a construir uma maqueta final de 

um livro de fotografia, partindo de uma “piscina de fotografias” comum, resul-

tado do conjunto de imagens submetidas por cada um sob a interpretação do 

conceito Home. Os objectivos gerais da sessão consistiam em fazer parte de um 

processo colaborativo e experimentar várias abordagens de edição e sequência. 

——

workshop · A Book Course – 4 weeks, 8 nights, 24 hours, 1 photobook

tutor · Sem referência

data · Maio 2o14 (4 fins-de-semana, das 18hoo às 21hoo)

organização | local · Read that Image e The Library Project, Dublin – Irlanda

número de participantes · Máximo 8

preço · 35o euros

objectivo · Trazer um corpo de trabalho e acabar com uma maqueta de um livro 

de fotografia. Reflexão e experimentação do processo por etapas: edição, sequência, 

escolha de materiais, tipologias de encadernação, considerações de design, etc.

——

workshop · Making a Photobook Dummy and a Portfolio – A summer workshop

tutores · Helen van Meene e Jörg Colberg

data · 3o Maio › 5 Junho de 2o14 

organização | local · Photographers Live, Fort Resort Breemster, Holanda

número de participantes · Sem referência

preço · 1895 euros (com estadia e refeições incluídas)

objectivo · O foco principal do workshop foi a relação estabelecida entre o objec-

to tangível (livro) e o teor das imagens/conceito do projecto.

——

workshop · How to start a photo book project

tutor · Claude Nori
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data · o2 › o5 de Julho 2o14 (4 dias das 9hoo › 18h3o)

organização | local · Eyes in Progress, Bar floréal.photographie, Paris – França 

número de participantes · Máximo 9

preço · 85o euros

objectivo · Saber como iniciar o projecto livro de fotografia, trabalhar na sua 

concepção tirando fotografias de um lugar definido e comum a todos os partici-

pantes: os Jardins de Luxemburgo.

——

workshop · Making Great Photo Books – Learn the latest print-on-demand pu-                

blishing techniques and create a stunning book of your photographs 

tutores · Caitie Moore

data · o3 › o9 de Agosto 2o14

organização | local · Maine Media Workshops + College (Com o apoio da 

Blurb) Rockport, Maine – Estados Unidos da América

número de participantes · Máximo 15

preço · 1o95$

objectivo · Abordagem de temas como design, layout, tipografia, edição de ima-

gem, design da capa e produção. O objectivo principal deste workshop foi produ-

zir um livro de fotografias com base no programa BookSmart (Blurb).
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Anexo 8 — O modelo de longa duração – pós-graduações e mestrados

Analisemos algumas das principais ofertas de longa duração no mercado: 

——

curso · Fotolibro: Edición y Producción (nível avançado)

professores · Horacio Fernández, Fosi Vegue, Gonzalo Golpe, Víctor Garrido

Óscar Monzón, Alberto Salván Zulueta

duração · Curso semestral de 72 horas lectivas, distribuídas por 24 aulas (3h)

escola · Blank Paper

local · Madrid – Espanha

número de alunos· máximo de 12 

preço · 99o euros

objectivo · sem referência

 ——

curso · International Photobook (curso de especialização)

professores · Moritz Neumüller, Martin Parr, Horacio Fernández, Joan Foncuberta

duração · Curso de quatro meses (setembro a janeiro) 3h30/sessão

escola · IED  – Centro Superior de Diseño, 

local · Madrid – Espanha

número de alunos· máximo de 12 

preço · 2600 euros

objectivo · Este curso foi concebido como uma visão geral prática e resume o 

processo de edição, produção e publicação de livros de fotografia. O objetivo é ensinar 

os alunos a converter os seus projetos fotográficos em livros de fotografia.

——

curso · Digital photography course (BA)

disciplina · The photo book

professores · Paula Roush

duração · disciplina semestral (segundo ano)

escola · London South Bank University

local · Londres – Inglaterra

número de alunos· máximo de 12 

preço · 9 ooo libras/ano

objectivo · Apresentação de um conjunto de práticas fotográficas como auto-

-edição, em que o livro de fotografia ocupa um espaço central. Esclarecimento de 

conceitos como o livro de artista e o  álbum de fotografias e a sua relação com as 

tecnologias de impressão, através de textos teóricos, estudos de caso e apresentações. 

Produção de um livro de fotografia e a sua disponibilização numa plataforma de im-

pressão a pedido.
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curso · Photography (BA)

disciplina · Storytelling and the Photobook

professores · sem referência

duração · disciplina semestral (primeiro ano)

escola · University of Portsmounth

local · Portsmounth – Inglaterra

número de alunos· sem referência

preço · 9 ooo libras/ano

objectivo · sem referência

——

curso · Photobook History and Practice

professores · Michael Ensdorf

duração · 28 de Agosto a 11 de Dezembro de 2o14 (16 semanas, 2h3o/semana)

escola · Roosevelt University

local · Chicago – Estados Unidos da América

número de alunos · sem referência

preço · sem referência

objectivo · sem referência
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Anexo 9 — As novas plataformas de estudo e diálogo 

O Photobook Club foi um projecto iniciado no Reino Unido por Matt Johnston e Wayne 

Ford, decorria o ano de 2o1o: “Enquanto resposta tanto ao meu fascínio como frustra-

ção com os livros de fotografia. O meu fascínio nasceu e cresceu enquanto estudante, 

passando centenas de horas na biblioteca da universidade a escolher livros ao acaso 

pela cor pela lombada, ou  com base nas recomendações dos meus colegas e tutores. A 

minha frustração foi um pouco mais difícil de identificar mas essencialmente surgiu 

da minha vontade de saber mais sobre os livros de fotografia clássicos, aqueles livros 

reverenciados e muitas das vezes raros que tinham um sentido misterioso entre as 

suas duas capas.”226 (Johnston, 2o12)

O projecto tem como principal objectivo promover e potenciar a discussão em 

torno do livro de fotografia. Em particular analisando velhos, raros e influentes livros 

de fotografia do séc. XX em diante. Inicialmente num formato online, que passava pela 

discussão e troca de ideias entre intervenientes de diferentes países, depressa passou 

para a sua materialização física, com a criação de edições do projecto em várias cida-

des (cerca de trinta) por todo o mundo. Estas assumem-se agora como uma espécie 

de representantes locais – responsáveis por dinamizar localmente os meet-ups do Pho-

tobook Club da sua cidade. Portugal, por exemplo, conta já com quatro filiais: Lisboa, 

Barreiro, Porto e Coimbra.  

Este Photobook Club nasceu de uma motivação pessoal e em apenas quatro anos 

transformou-se num projecto de alcance mundial, evoluíndo nas estratégias, mas res-

peitando o seu conceito inicial – “Na altura existia, e ainda existe, um grande interesse 

nos livros de fotografia, mas predominantemente nos novos, auto-publicados e feitos 

à mão,(...) Decidi abrir os meus pensamentos e ensinamentos a uma comunidade 

mais alargada – à semelhança de um clube de leitura tradicional. Tal como promover 

e facilitar esta experiência partilhada online, eu estava ansioso por encorajar a expe-

riência generativa que o livro de fotografia nos oferece a todos ao [possibilitar que pas-

semos] o tempo com um artefacto belamente executado, e em partilhar pensamentos 

(assim como livros) pessoalmente.”227(ibid) 

Para tal em 2o13 foi lançada a Box of Books que, como o próprio nome indica, é 

uma caixa de papelão que transporta para cada cidade onde é enviada uma série de 

livros de fotografia (tendo já 16o paragens). A primeira edição contou com sete exem-

plares, a serem analisados e discutidos, entre a comunidade local. Mais recentemente 

e adoptando a mesma estratégia de distribuição foi criada a The Box of Dummies, esta 

versão transporta maquetas de doze livros de fotografia. 

É inegável a relevância deste projecto para a dinâmica da comunidade interes-

sada no livro de fotografia, como nos refere Uriarte: “O surgimento dos clubes de 

livros de fotografia interconectados que partilham e incentivam o fotolivro de maneira 

5.9. 
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fig. 204
Mapa Mundo Photobook Club

fig. 205
The Present
Paul Graham

fig. 206
Box of Books, 2013 

Photobook Club
© Matt Johnston e Juan Cires

desinteressada em diferentes países do planeta exemplifica perfeitamente esta comu-

nidade em auge.”228 (2o14)

Quase na mesma altura surge outra plataforma de estudo do livro de fotografia 

mas, desta vez, em formato impresso. The PhotoBook Review é uma publicação bi-

-anual da responsabilidade da Aperture229 iniciada em 2o11 na cidade de Nova Iorque, 

e dedicada à consideração do livro de fotografia contemporâneo. Para tal recorre ao 

mercado editorial contemporâneo e faz uma análise crítica (daí a adopção da palavra 

review para o nome da publicação) dos melhores exemplos que estão a ser publicados, 

do table book à edição handmade de artista. 

O objectivo central desta publicação é contribuir para uma melhor compreensão 

do “ecossistema” do livro de fotografia – “The PhotoBook Review é uma nova inicia-

tiva que serve os produtores e amantes dos livros de fotografia enquanto um todo, 

dentro da tradição da Aperture em promover o diálogo e uma escrita de qualidade 

sobre o meio(...) Reconhecemos que todos nós que nos preocupamos com o livro 

de fotografia chegamos ao encontro com um grande interesse num tema a cada seis 

meses.”230 (Martin, 2o11) Lesley Martin é o principal nome envolvido neste projecto, 

ela é responsável pela estrutura de cada número, bem como pela selecção dos autores 

dos artigos (uma série de grandes nomes da área da fotografia) – críticos, curadores, 

editores, fotógrafos, coleccionadores e designers, que em cada publicação constroem 

aquele que é o discurso contemporâneo sobre determinado tema – Leitura do livro de 
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fotografia; Sequência do livro de fotografia; Importância da maqueta para o processo 

criativo; entre outros. 

O seu conteúdo está organizado segundo uma estrutura editorial, relativamente 

constante – “com um tema a cada seis meses, editado por um editor independente 

convidado, cujo papel é selecionar contribuidores, tópicos de discussão, e livros para 

crítica.”231 (ibid)

Conta, até ao momento, com seis edições e constituí-se como um suplemento 

de grande formato (tipo jornal) ou em formato digital (site Aperture e edição digital) 

à revista Aperture sendo, muitas vezes, lançada em parceria com eventos relevantes, 

como o Paris Photo ou FotoBook Festival.  

fig. 207
The PhotoBook Review 
n.0  1 ao n.o 4, 2011 a 2013

fig. 208
The PhotoBook Review 
Site Aperture e versão digital

© Aperture Foundation
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fig. 209
Campanha de Crowdfunding 
PhotoBook Museum, 2014 
https://www.indiegogo.
com/projects/the-
photobookmuseum

© Site Indiegogo

  Por último, não poderíamos deixar de referir o projecto para a construção do 

The PhotoBook Museum. Embora ainda seja precoce uma análise aos seus resultados 

práticos, já que ainda se encontra em fase de projecto, acreditamos que será uma das 

iniciativas mais relevantes para o estudo do livro de fotografia, pelo pioneirismo do 

seu programa e pela multiplicidade de plataformas que utilizará. 

O The PhotoBook Museum (PBM) é, como o próprio nome indica, um museu 

destinado ao livro de fotografia, um projecto da responsabilidade de Markus Shaden, 

por via da Shaden Foundation, que pretende sair do papel já no mês de Agosto de 2o14. 

Para tal foi lançada uma campanha de crowdfunding (entre 15 de Abril e 14 de Junho 

deste ano) no site indiegogo.com, que pretendia recolher 25 ooo euros de financiamento. 

Este valor foi ultrapassado, tendo sido amealhado um valor que ronda os 27 ooo euros. 

Este The PhotoBook Museum “dá um tributo à forma central de expressão dentro 

de fotografia: O livro. Como uma instituição pública que vai criar uma plataforma para 

exposições, arquivos, colecções, eventos e educação dedicado ao livro de fotografia”232 

(Shaden, 2o14)

A propósito deste museu do século XXI Manik Katyal escreveu um artigo, na revista 

EMAHO, onde refere: “A missão do museu será promover o livro de fotografia enquanto 

meio artístico independente. O PhotoBook Museum entende ser um espaço público vi-

brante que educa uma audiência sobre a forma, conteúdo e função dos livros de fotogra-

fia. O seu mote poderia ser este: fora os showcases (...). Ao contrário, os visitantes serão en-

corajados a manusear a maioria dos objectos para que possam sentir o papel e folheiem 

os livros no seu próprio tempo. Desta forma, eles podem literalmente perceber a intenção 

do fotógrafo. O acesso aos objectos vai ser uma das maiores prioridades(...). O seu progra-

ma é especialmente orientado para uma audiência alargada.”233 (Shaden, 2o14)

O programa do museu está estruturado de forma a cumprir este desígnio e apresen-

ta, por isso, algumas particularidades distribuídas por quatro fases de implementação.
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fig. 210
Fachada Carlswerk Factory

fig. 211, fig. 212 e fig. 213 
Interior Carlswerk Factory

fig. 214
Quatro fases implementação

PhotoBook Museum, 
Colónia, 2014
© PhotoBook Museum
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1. EXPOSummer – Edição no Carlswerk Factory (previsão 2o14)

Primeira fase do projecto (com duração de quarenta e três dias – a começar no dia 

19 de Agosto e a decorrer até dia 3 de Outubro de 2o14) propõe uma série de eventos e 

exposições, patentes no Carlswerk Factory, Colónia – Alemanha e apresentados pela Pho-

toszene Köln, EXPOSummer 2014: Cinco PhotoBook Studies e Vinte e quatro exposições. 

Esta mostra pretende ilustrar a grande variedade de estilos e conteúdos em forma de li-

vro de fotografia, existentes a nível mundial; Pretende-se uma retrospectiva abrangente 

do medium; de tópicos de análise, mais históricos, como a história do álbum de fotogra-

fia privado ou o livro de fotografia enquanto protesto, a tópicos mais contemporâneos, 

com apresentação de livros de fotografia recentes, como PIGS, de Carlos Spottorno, 

vencedor do Photobook Award de 2o13. 

fig. 215
Markus Shaden 
PhotoBook Museum

fig. 216 
Conteúdos das secções
PhotoBook Museum

© PhotoBook Museum
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2.  O Museu online (previsão 2o15)

Prevê-se uma versão online do museu com o objectivo de documentar a exposição 

física – EXPOSummer – no Carlswerk Factory e partilhar a experiência com amantes do 

tema, que não terão disponibilidade de a visitar durante os quarenta e três dias em que 

estará aberta ao público. Este site também vai informar os leitores sobre as principais 

notícias e os mais recentes desenvolvimentos no PBM. 

 3. O Museu móvel (previsão Verão 2o15)

Em 2015 as exposições seleccionadas serão carregadas em contentores de merca-

dorias e começarão uma expedição pelo mundo, a fim de divulgar o trabalho do PBM. 

Organizadores de eventos (festivais, exposições temporárias, feiras do livro, prémios, 

etc.), Arles, Veneza, Los Angeles, Istambul, Joanesburgo e Jacarta já manifestaram in-

teresse neste museu móvel. 

4. Morada permanente (previsão 2o16)

Um dos principais objetivos do PhotoBook Museum é estabelecer-se como uma ins-

tituição central para a artista/autor de livros de fotografia. Para atingir esse objetivo aca-

bará por ser necessário um espaço físico permanente. Em princípio este museu físico 

ficará estabelecido em Colónia, já que é aqui que o PBM espera realizar o seu trabalho. 

Markus Shaden sintetiza “O PBM inclui tudo o que um museu normal teria – vai 

exibir, vai prestar tributo a colecções, e mostrar o que é possível no meio do livro para o 

mundo da fotografia(...). Os livros são muito importantes para os fotógrafos, e eles devem 

ser exibidos para educar, mostrar às pessoas o meio do livro, o livro de fotografia”234 (2o14). 
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Anexo 10 — O fenómeno da publicação independente

Uma das iniciativas pioneiras foi fundada na cidade de Londres – Self Publish, Be Happy, 

por Bruno Ceschel, no ano de 2o1o. O seu grande objectivo foi celebrar, estudar e promo-

ver o livro de fotografia autopublicado, através de eventos, publicações e exposição online. 

A oferta de workshops pretende também ajudar os artistas e fotógrafos a executar e pu-

blicar os seus próprios livros. Esta iniciativa foi a resposta encontrada por Ceschel a um 

mercado editorial selectivo, fechado sobre uma estrutura tradicionalista, pouco receptiva 

a novos autores e, acima de tudo, a novas formas de trabalhar o formato livro. A estrutu-

ra conta com a ajuda do designer Antonio de Luca que, em conjunto com Ceschel, tem 

ajudado diferentes autores a concretizar e divulgar os seus próprios livros. As edições 

SPBH promovem a autoedição de projectos individuais, tendo sido já responsáveis pela 

publicação de importantes livros de fotografia e de fotozines de artistas emergentes, co-

mo Adam Broomberg, Oliver Chanarin, Cristina De Middel, Brad Feuerhelm, Lorenzo 

Vitturi e Mariah Robertson. Tendo também criado edições (em registo colecção), com 

tema comum e interpretação por cada autor, como a Self Publish, Be Naughty (fig. 9o).

fig. 217
Logótipo
Self Publish, Be Happy

fig. 218 e fig. 219  
Edições 
Self Publish, Be Naughty

© Self Publish, Be Happy

Papel relevante tem assumido a SPBH School, que tem levado os workshops de 

auto-edição a várias cidades de todo o mundo numa estratégia itinerante, ora associan-

do-se a eventos da área como o Offprint Paris (2o11 e 2o12), ora estabelecendo parcerias 

com entidades de renome como a Aperture (2o13), por exemplo.

5.10. 
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Actualmente a organização tem um programa de actividades mais complexo, de 

onde fazem parte iniciativas como o SPBH Book Club, a SPBH School ou SPBH Live.

A Self Publish, Be Happy tem primado pelo pioneirismo e tal deve-se, em parte, à 

dinâmica que tem conseguido gerar junto da comunidade de artistas e fotógrafos emer-

gentes mas, mais importante, à criação de um público e mercado receptivo a este tipo de 

registo editorial – “O objectivo do clube de leitura (...) é semelhante ao carácter geral da 

SPBH – construir uma comunidade na qual se partilham ideias, têm discussões e de-

bates sobre fotografia e publicação de material fora do mainstream.”235 (Ceschel apud 

O’Hagan, 2o12). Uma ponte entre uma nova forma de editar e um novo público – que 

não existia até ao surgimento da SPBH, e que começa agora a dar-lhe a devida atenção.

Indie Photobook Library foi criado por Larissa Leclair em 2o1o (Washington, USA) 

e assumiu-se desde cedo como um arquivo online de livros de fotografia auto-editados 

e independentes – “Isto inclui livros de fotografia DIY, publicados e distribuídos de 

forma independente, catálogos de exibições, livros de fotografia print on demand, li-

vros de artista, zines, livros de fotografia impressos em newsprint, edições limitadas 

de livros de fotografia, e livros de fotografia em língua não inglesa.”236 (Leclair, 2o1o)

Qualquer autor que cumpra estes pré-requisitos pode submeter o seu livro de fo-

tografia à consideração de Leclair e assim fazer parte desta colecção virtual. O projecto 

já ultrapassou, por diversas vezes, o espaço online marcando presença em exposições 

temporárias (com alguns exemplares da sua extensa colecção) em festivais e feiras, 

como por exemplo: Philadelphia Photo Arts Center Book Fair (2o13 e 2o14) e A Bookshelf  

by empty stretch (2o13).

fig. 220 
Home-page do site 
http://www.indiephotobooklibrary.org
© Larissa Leclair
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Photobook Show é uma organização artística com sede em Brighton, no Reino Uni-

do, criada em 2011 por William Sadowski e Kevin Beck. Esta iniciativa pretende destacar 

o papel dos livros de fotografia, criados por artistas, prevendo a realização de várias ex-

posições anuais, bem como palestras e workshops. Este projecto, à semelhança de ou-

tros, implementou uma biblioteca de acesso gratuito e livre para a consulta de livros de 

fotografia no Workflow Studio, um espaço de trabalho e de formação dedicado à área da 

fotografia e, em particular, ao livro de fotografia onde têm decorrido workshops de enca-

dernação DIY e Captura, Edição, Impressão e Encadernação, e até mesmo um mercado 

mensal de venda de livros de fotografia independentes. 

As exposições, normalmente acompanhadas por uma programação (workshops e 

talks) a cargo da organização, já viajaram até lugares tão díspares como Tóquio, Japão 

(entre 26 de Março e 13 de Abril) ou Malmö, Suécia (entre 18 de Janeiro e 9 de Feverei-

ro) do presente ano. 

No site da organização é ainda disponibilizada uma espécie de catálogo virtual, 

onde estão elencados todos os livros que fazem parte do arquivo do Photobook Show, 

bem como uma compilação de alguns vídeos disponíveis online no YouTube ou Vimeo,  

onde podemos visualizar o folhear de alguns livros. 

fig. 221
Photobook Show Malmö 

fig. 222
Workshop 
Photobook editing, 
design and production

fig. 223
Painel de discussão

Photobook Show, 
Vasli Souza Malmö – Suécia, 
9 Fev 2014
© Photobook Show
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Read that Image é um projecto colaborativo criado em Dublin (Irlanda), que pro-

cura proporcionar um espaço de partilha de ideias entre fotógrafos, artistas, escritores, 

editores, designers e amantes de livros. A iniciativa parece ter partido duma motivação 

situacional dos mentores do projecto – Maciej Pestka, Kasia Kaminska, Barry Keogh 

e Vinny Gregan – “Reconhecemos as dificuldades que os artistas jovens e emergentes 

encontram quando tentam fazer livros de fotografia e ter o seu trabalho publicado. São 

essas barreiras que nós queremos quebrar, e substituir as práticas antigas redundan-

tes com uma nova afiliação mais aberta entre artistas e editoras.”237 

Apesar da auto-publicação e da divulgação de livros de fotografia serem o seu foco 

central, estes autores têm organizado uma série de workshops e eventos destinados a 

todos aqueles que querem desenvolver ou publicar o seu livro de fotografia. Conforme 

podemos ler no texto disponível online: “Num mundo onde as imagens passam por nós 

a uma velocidade incomparável, on e offline, o livro de fotografia emergiu como uma 

resposta à sobressaturação e acessibilidade excessiva da imagem. Nós desejamos preen-

cher o vazio entre esses dois estados, partilhar e tornar acessível oportunidades para 

autopublicar, mantendo ao mesmo tempo a imagem enquanto um meio importante que 

carrega a mensagem.”238 

Os workshops desenvolvidos passam por um espírito colaborativo (de troca aberta 

de opiniões entre pares) – “O programa de workshop RTI ambiciona educar, excitar e 

engajar.”239 A oferta é sobretudo prática, havendo espaço para alguma componente 

teórica mas sempre com o objectivo de promover o pensamento crítico e a participação 

activa em todo o processo de edição de um livro de fotografia.  

fig. 224 e fig. 225
Workshop ONE, 
Inspirational Arts, Dublin 2012

fig. 226 e fig. 227
Identidade Read That Image

© Read That Image
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Também em 2o11 surge The Library Project, criada no âmbito do festival PhotoI-

reland em Dublin. O projecto consiste numa biblioteca de acesso público com publi-

cações contemporâneas – livros de fotografia, revistas e zines, produzidos por editoras 

independentes, grandes editoras ou auto-publicados – relacionados com Fotografia e 

Cultura da Imagem, complementada por uma livraria especializada (também disponí-

vel online) e uma galeria. Esta selecção com curadoria conta já com mais de novecen-

tos itens de cento e oitenta editoras em todo o mundo. O livro de fotografia indepen-

dente, assim como todas as publicações independentes relacionadas com fotografia, 

têm merecido especial atenção neste projecto. 

fig. 228
The Library Project
PhotoIreland Festival ’13
Dublin, Irlanda
© PIF

fig. 229
Home-page do blog
The Independent Photobook
© TIP

No domínio virtual têm surgido também (sobretudo na blogosfera) alguns espaços 

que divulgam em exclusivo o livro de fotografia independente. The Independent Pho-

tobook Blog, criado pelos editores Jörg Colberg and Hester Keijser é talvez o melhor 

exemplo disso, acabando por se afirmar como uma plataforma de arquivo digital (a par 

da Indie Photobook Library) deste tipo de material – livros e zines de fotografia indepen-

dentes – muitas vezes de difícil acesso ao público ou distribuição limitada pelo mercado. 
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fig. 230, fig. 231 e fig. 232
Exposição DIY: Photographers and Books 
Cleveland Museum of Art 
Ohio, EUA, 2012
© David Brichford

O livro de fotografia independente ou auto-publicado tem despertado algum inte-

resse também junto do museu. Um dos exemplos que melhor ilustram esta abertura, 

do espaço do museu, a novas formas de editar e distribuir o livro de fotografia contem-

porâneo foi a exposição DIY: Photographers and Books, patente no Cleveland Museum 

of Art (Ohio–EUA), entre 11 de Agosto e 3o de Dezembro de 2o12. No site do museu 

podemos ler os objectivos que pretendiam cumprir – “Esta exposição é a primeira que 

foca no impacto da publicação print on demand na prática fotográfica contemporânea. 

Em vez de imagens na parede, a sala está dominada por uma longa mesa onde um 

banquete visual de mais de 15o livros de fotografia esperam pelo visitante. Em todos 

os volumes é encorajado tocar, ler e reler. Os livros são de artistas regionais, nacionais 

e internacionais.”240 Esta exposição foi uma das mais importantes e inovadoras inicia-

tivas feitas neste âmbito já que propôs uma grande proximidade física entre visitantes 

e objectos/livros, pouco comum neste tipo de locais. 
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Recentemente os livros de fotografia independentes começaram também a con-

quistar o seu próprio terreno nas feiras do livro, um pouco por todo o mundo, sendo, 

agora leitmotif de festivais – Stray Books – Independent International PhotoBook Festival 

(Londres) – e até mesmo de muitas feiras IPF Photo Book & Zine Fair (Melbourne), 

Self-Publish Riga (Riga), CCNY Annual zine and self-published photo book fair (Nova Ior-

que). Os moldes em que decorrem estas iniciativas são em tudo semelhantes aos já 

enunciados anteriormente (cf. pág. 2o8) embora numa escala mais modesta – menos 

pessoas envolvidas, menor dimensão, menos público, etc. 

A par da criação destes festivais e feiras, nos últimos anos têm também surgido 

alguns prémios que incentivam e premeiam a edição independente de livros de foto-

grafia, como referiu Lesley Martin em entrevista à Wired – “Existem várias competições 

que agora premeiam a auto-publicação. Existe o Prémio do Livro de Fotografia Ibero-Ame-

ricano que premeia um corpo de trabalho que não é um livro mas dá a oportunidade 

de se vir a tornar um livro. MACK tem o First Book Award. Existe o Dummy Award no 

Fotobook festival de Kassel. As pessoas não estão só a olhar para o trabalho publicado; 

elas estão a olhar para as etapas que conduziram a isso.  Está a ser prestada muita aten-

ção a todo o ecossistema e processo. Os fotógrafos estão engajados e desafiados pela 

conversação. Os fotógrafos sabem que podem perder uma quantidade considerável de 

tempo com o detalhe e que as pessoas vão reparar [nisso]”241 (apud Brook, 2o13).

fig. 233
Programa festival

fig. 234 e fig. 235
Exposição de livros de 
fotografia independentes e 
fotozines
Stray Books – Independent 
International Photo Book 
Festival, Londres, 2014
© Stray Books
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Anexo 11 — Designers 

Sybren Kuiper é um designer gráfico alemão aclamado pela crítica, pela concepção 

de livros que ultrapassam os limites do formato, por exemplo Flamboya de Viviane 

Sassen, Macedonia de Cuny Janssen ou Gomorrah Girl de Valerio Spada. Apologista de 

um “design narrativo”: “Tenta contar uma história ou potenciar uma história por meio 

do design gráfico”,242 (Kuiper, 2o11:11) compara o designer a um realizador de cinema, 

controlando o tempo e a cadência da sequência de imagens. Conhecido pelo designer 

“que usa sempre tamanhos diferentes de páginas”, tem algumas peculiaridades que o 

distinguem: “Gosto muito de trabalhar com o aspecto físico do livro – o papel, o peso, 

o cheiro – de usar diferentes tamanhos de página ou fólios e coisas que não podem ser 

usadas em nenhum outro meio”243 (ibid).

Greger Ulf Nilson é um designer sueco reconhecido pela colaboração frequente 

com Steidl Verlag, na concepção de alguns títulos da editora Steidl. Alan Rapp descreve 

o seu trabalho da seguinte forma: “Um livro desenhado por Greger Ulf Nilson adopta 

uma postura gráfica e material que parte das qualidades das fotografias ao dispor. Isto 

muitas vezes começa com a capa, que Nilson utiliza como espaço para brincar com a 

selecção e produção das imagens. (...) O seu sentido de equilíbrio é sempre um bocado 

voltado para o inesperado – o melhor para promover a presença internacional da cena 

escandinava”244 (2o12:6).

Yolanda Cuomo é uma designer experiente no mundo da edição de livros de foto-

grafia (com uma carreira que ultrapassa os vinte e cinco anos), contando com inúme-

ros títulos lançados e alguns dos principais prémios da área recebidos. Colaborou ao 

longo do seu percurso, com alguns dos maiores legados fotográficos – por exemplo o 

fig. 236 e fig. 237 
Flamboya, Viviane Sassen, 2009
Contrasto. 92 pp, 240 x 310 mm
© Josef Chladek
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de Richard Avedon ou o de Diane Arbus. Na sua entrevista a Dairus Himes, para o The 

PhotoBook Review disse “Uma parte importante do processo de fazer o livro, para mim, 

são as etapas iniciais (...). Temos de manter tudo fluído. (...) Temos de estar livres para 

admitir ‘Isto não funciona’.”245 (2o12:4)

Satochi Machiguchi (Match and Company) é um exemplo raro da feliz convivên-

cia entre a contemporaneidade e a tradição dos livros de fotografia japoneses. Um 

designer que prosseguiu com a empresa criada pelo pai e que a transformou num 

exemplo de sucesso ao combinar a oferta de design e edição com a distribuição e co-

mercialização dos exemplares: “Os livros que Match desenhou têm uma sensibilidade 

clássica, quase comum, na sua abordagem à impressão e ao layout, que remete para 

a estética de livros como o The Americans de Robert Frank ou qualquer publicação de 

Stephen Shore. Em vez de usar imagens que vão até aos limites das margens, dando-

-lhes um tratamento agressivo, em que o objectivo é apresentar uma sequência de 

fotografias. Muitos dos livros são encadernados em tecido com uma camada de verniz 

sobre as fotografias – o tipo de elementos que são os primeiros a ser excluídos de pu-

blicações com orçamentos apertados.”246 (Vartanian, 2o14:5)

fig. 238 
Soho, Anders Petersen, 2012
edição e design por Greger Ulf Nilson
MACK. 124 pp, 180 x 270 mm
© Gungallery

fig. 239 e fig. 240 
Redheaded Peckerwood, Christian Patterson, 2011
MACK 168 pp, 190 x 240 mm
© MACK
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Notas V

199  Recognized the role of the book within the histories of photography and exemplified the 
increasingly common practice in museums and galleries of displaying photobooks as part of 
photographic exhibitions.

200 The Open Book chronicles the art of the photographic book from that moment to the pre-
sent. It presents more than 130 of the most significant examples of the genre, produced by 
such diverse figures as El Lissitzky, Henri Cartier-Bresson, Walker Evans, Daido Moriyama, 
Mary Ellen Mark, Bruce Weber, and Richard Prince. (...) Together, the books shown here trace 
the development of a new visual territory — a space where words and photographic images 
meet in surprising and ever-changing configurations.

201 Popular across the political spectrum, photography books have been published both as art 
objects and as documentary records. Through their organization they foster a critical exami-
nation of the visual world, and as works of historical witness they have helped to construct 
cultural memories. Photography books have been a primary format for the arrangement and 
display of photographs, making them a vital but commonly overlooked component of the his-
tory of photography. Today they continue to provide an important forum for photographers 
to convey their work to a wide public audience.

202 Realizing that a void existed for the general public to have direct access to many of the smal-
ler editions, lesser known postwar Japanese photobooks and magazines, the ICP library and 
the Photobook Facebook Group have invited specialists, who include critics, curators, edi-
tors, writers, publishers, gallerists and booksellers, to share their knowledge about Japanese 
photobooks. By no means conclusive, the selection presented in the 10x10 reading room is 
shaped by the specific interests of each specialist and is just a small sampling of the larger 
breadth and variety within Japanese photobooks. 10x10 invites the public to come in, browse 
and pick up a book!

203 The nature of Japanese photography requires a di!erent way of viewing photography: not 
as isolated images mounted on a wall but as a sequence of images that are bound together, 
interrelated, spilling o! the edges of the pages, and overlaid or bookended with text. (...) In 
this exhibition, we propose to disengage those connotations and conventions of viewing. Ins-
tead we want visitors to engage with the material directly and immediately, the photography 
in these books is in a way a sort of metaphor of this process.

204 The Latin American Photobook installation is a case-study in a range of solutions that suc-
cessfully provides access to a photobook’s full essence — thus allowing visitors to appreciate 
the union of photography, narrative structure and design, all within a time-based experience. 
Fernández delivers this encounter through a combination of display approaches that use 
a variety of media. They include: the juxtaposition of plexi-case enclosed rare photobooks 
with video documentation of the books’ pages being turned along with a selection of framed 
images from the books; an entire wall devoted to the gridded presentation of sequenced 
printouts that document every spread in a particularly important photobook; facsimiles; and 
overhead projections of pages being turned. In addition, partial access to the sequencing of 
photobooks is provided by several selections of 9 or 10 key spreads removed from books 
and placed side by side on plexi-protected ledges. The overall e!ect of the show’s carefully 
conceived installation is to slow down the looking process while reinstating a time-based 
experience of the photobook in exhibitions.

205 Featuring more than 200 exhibitors, the NY Art Book Fair is the world’s premier event for 
artists’ books, contemporary art catalogs and monographs, art periodicals, and artist zines. 
Exhibitors include international presses, booksellers, antiquarian dealers, artists and inde-
pendent publishers from twenty-one countries.

206 Held each fall, the NY Art Book Fair is the world’s largest book fair for artists’ books and re-
lated publications, featuring nearly 300 exhibitors from 20 countries, and attended by over 
27,000 visitors annually. Free and open to the public, the fair presents an active program of 
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exhibitions, talks, workshops, book launches and performances, as well as many o!-schedule 
events hosted by individual publishers.

207 Is an art publishing fair for emerging practices in art. Over four days, it gathers institutional 
and independent publishers from all over the world featuring publications by contempora-
ry artists, graphic designers, photographers, publishers, bookdealers, museums, art schools, 
curators and antiquarians.

208 The photobook will always be an indispensable medium for artists to communicate with 
their audience. It’s a means of personal expression, a show of professionalism and provides 
its readers with time for reflection and continuous enjoyment. It can work as an extension 
of an exhibition or o!er something entirely new; an invitation for you to look for things you 
hadn’t spotted before. It can even act as a visiting card — a beautiful piece of work to hand 
out amongst your critics and other interested parties.

209 However, at a time where publishers are asking the artist to take on much, if not all, of the fi-
nancial risk, it’s certainly wise to inform yourself as to what exactly that entails (and perhaps to 
even think of them as “more of a distributor”). Similarly, there are likely to be hurdles to over-
come along the way and long before publication. As the result of a concentrated idea, making 
a photobook can stretch you to think of your work in a di!erent way. The group was told that 
being able to “kill your darlings” was as important as “knowing exactly what you want to com-
municate” and that the “thinking process was an important way to formulate your thoughts” as 
well as a “chance to stand back from your work” and “really look at it”. Nor does the book have 
to be complicated. Some advice given: “don’t be afraid of ‘normal’” and that by spreading the 
work amongst friends, you might be surprised by how much you can do together. And lastly: 
be creative. A photobook is a dynamic and purely individual medium — something that means 
di!erent things for everybody. Don’t be afraid to take a new angle, try a new binding, use lots 
of text or no text. Think about what you want to say and let it grow organically.

210 Unseen is the ideal example of how a refreshing fair should be — the energy, the people, the 
environment and the sta!. You can feel that everyone involved put his/her heart and soul 
into it, which creates a buzzing energy. As a gallery, Unseen gives you the possibility to be as 
brave as you can be in a fair context by providing an engaging audience. If the fair maintains 
this intimacy and content, it will stay a nurturing and progressive fair, looking into the future 
of photography.

211 open call  é um convite aberto à comunidade que deverá submeter-se a avaliação segundo 
determinados critérios estabelecidos pela organização do evento/prémio/audição. Está nor-
malmente associado a um intervalo de tempo preciso e definido.

212  Enable those taking part to engage in a creative venture of their own, at the cutting edge of 
aesthetic, ethical and technical photographic challenges.

213 Photographers submit their work to the trained eyes of internationally renowned experts 
from di!erent fields of photography: publishers, exhibition curators, museum directors, 
agency heads, gallery owners, collectors, and art directors.

214  The artist photobook was the focus of the 1. International Photobookfestival (...) What dis-
tinguishes a photobook? What are the strong points of this artistic medium? How does one 
compete in a flooded market? These and other questions were at the centre of the first 
FotoBookFestival.

215  It was fantastic to spend a whole weekend discussing the world of the photobook. Only ten 
years ago this would have been impossi- ble, because this area hadn’t been scientifically ack-
nowledged. The FotoBookFestival has demonstrated the seriousness of this field of study and 
has helped to anchor the importance of photobooks in our constantly shifting cultural history.

216 Workshops with well known specialists and publishers as well as technical presentations and 
short lectures showed the best options to produce a photobook. But even collectors of pho-
tobooks and people who would like to start collecting received important insider tips. There 
were also workshops about printing, colour-management, design, printing and paper selection.
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217 Pecha Kucha (Astrid Klein e Mark Dytham, 2003) é um formato de apresentação em que o 
conteúdo deve ser simples, eficiente e informalmente mostrado, geralmente num evento pú-
blico projectado para essa finalidade. Sob o formato, o apresentador mostra vinte imagens 
de vinte segundos cada, para um tempo total de seis minutos e quarenta segundos.

218 The Book & Magazine Fair is the ideal place to purchase contemporary books, meet the 
publishers and artists in person, network, find inspiration and browse through the amazing 
publications on display.

219 Pay homage to this vital medium (...) this introductory edition of the prize is specifically in-
tended to serve as a tribute to the ever-growing variety of books being published and to the 
tremendous impact that photographic books have had over the last fifteen years.

220 The final selection o!ers a strong, international mix of genres, styles, and approaches to the 
photobook. It also represents a particular attention to the book as an object, in which selec-
tion of images, sequence, scale, typography, and materials are all carefully considered.

221 The photo book is a product of an extended process of conceptualisation, creation, con-
sideration and refinement. By focusing on this particular medium, we hope this award will 
re-ignite interest in photography as an art form of lasting and substantial — rather than su-
perficial and fleeting — impact. In summary, the awards objectives are as follows: Promotion 
of photo book creation and rediscovery of the true potential of photography; Promotion of 
art and culture unique to Hong Kong.

222 We will display a wide variety of books, from one of a kind hand crafted zines to highly 
sought-after photobooks, o!ering all photography-loving visitors an opportunity of first-hand 
access to these publications.

223 Invited local and international experts, including world renowned figures like Martin Parr and Erik 
Kessels, to each recommend ten photobooks. Visitors to the Photobooks Reading Room can take 
away a nicely printed booklist with masters’ recommendation for free — while stock lasts!

224 The workshop will start from a short history of photo book and its further development to 
put everything together for making a photo zine one-of-its-kind!

225 IPA Photo Books Show is one of our marquee e!orts to bring greater visibility to photogra-
phy and photographers in Asia. With our second edition, we hope to make a small step to-
wards a notable bookmark in the calendar for independent photography and self-publishing 
in Singapore and the region. 

226 As a response to both my own fascination and frustration with photobooks. My fascination 
was born and nurtured as a student spending thousands of hours in the University library 
choosing books at random by the colour of their spine, or based on recommendations from 
my peers and tutors. My frustration was a little harder to pinpoint but essentially stemmed 
from my wanting to learn more about the classic photobooks, those revered and often rare 
books that held a sense of mystery between their two covers;

227 At the time there was, and still is, a huge interest in photobooks, but predominantly in the 
new, the self published and the handmade, (...) I decided to open out my thoughts and lear-
ning to a wider community – just as a traditional book club. As well as promoting and facili-
tating this shared experience online, I was keen to encourage the generative experience the 
photobook o!ers us both in spending time with a beautifully crafted artifact, and in sharing 
thoughts (as well as books) in person.

228 La aparición de Photobook Clubs interconectados que comparten e incentivan el fotolibro 
de manera desinteresada en diferentes países alrededor del planeta ejemplifican a la per-
fección esta comunidad en auge.

229 Fundação sem fins lucrativos, criada em 1952, nos EUA, e cujo objectivo é, hoje, promover o 
contacto da comunidade fotográfica com o seu público, através do medium impresso — re-
vistas e livros; em pessoa — com a organização de eventos, palestras e exposições e online 
— através do seu site onde disponibiliza imensos recursos, como vídeos e divulgação de 
trabalho fotográfico).
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230 The PhotoBook Review is a new initiative to serve producers and lovers of photobooks as 
a whole, within Aperture’s tradition of promoting dialogue and great writing about the me-
dium. (...) We acknowledge that all of us who care about the photobook come to the table 
with a vested interest. 

231 With an issue every six months edited by an independent guest editor, whose role it will be 
to select contributors, topics for discussion, and books for review. 

232 Gives a tribute to the central form of expression within photography: The book. As a public 
institution it will create a platform for exhibitions, archives, collections, events and education 
dedicated to the photobook.

233 The mission of the museum will be to promote the photobook as an independent artistic me-
dium. The PhotoBookMuseum is intended to be a vibrant public space that educates a broad 
audience about the form, content and function of photobooks. Its motto could be this: away 
with showcases (...) Instead, visitors will be encouraged to handle the majority of objects so 
that they can feel the paper and leaf through the books at their own speed. In this way they 
can literally grasp the intent of the photographer. Access to objects will be given top priority 
(...) Its program is specially geared towards a broad audience.

234 The PBM includes all that a normal museum would — it will exhibit, it will pay tribute to col-
lections, and showcase what’s possible in the book medium for the photography world. (...) 
Books are very important for photographers, and they should be exhibited to educate, to 
show people the book medium, the photo book.

235 The aim of the book club (...) is similar to the overall SPBH ethos — to build a community in 
which to share ideas, have discussions and debates about photography and publishing stu! 
outside the mainstream.

236 This includes DIY, photobooks independently published and distributed, photography exhi-
bition catalogs, print-on-demand photobooks, artist books, zines, photobooks printed on 
newsprint, limited edition photobooks, and non-English language photography books.

237 We recognize the di"culties that young and emerging artists encounter when trying to make 
photobooks and get their work published. It is these barriers that we want to do away with, 
and to replace the old redundant practices with a new more open a"liation between artists 
and publishers.

238 In a world where images rush by us at incomparable speed, on and o#ine, the Photobook has 
emerged as a response to the oversaturation and excessive accessibility of the image. We 
wish to fill the gap between these two states, to share and make accessible opportunities to 
self-publish while maintaining the image as an important meaning-carrying medium.

239 The RTI workshop programme aims to educate, excite and engage.
240 This exhibition is the first museum show to focus on the impact of print-on-demand pu-

blishing on contemporary photographic practice. Instead of images on the wall, the room is 
dominated by a long table where a visual banquet of more than 150 photobooks await the 
visitor. For all of the volumes, touching, reading, and re-reading is encouraged. The books are 
by regional, national, and international artists.

241 There’s various competitions that now award self-publishing. There’s the Iberoamerican Pho-
tobook Prize which awards a body of work that isn’t a book but gives the opportunity for it 
to become a book. MACK has a First Book Award. There’s the Dummy Award at Fotobook-
festival Kassel. So people aren’t even just looking at published work; they’re looking at stages 
leading up to it. The whole ecosystem and process is being paid a lot of attention. Photogra-
phers are engaged and challenged by the conversation. Photographers know they can spend 
a great amount of attention to detail and people will notice.

242 Tries to tell a story or enhance a story by means of graphic design.
243 I really like to work with the physical aspects of a book — the paper, the weight, the smell — to 

use di!erent pages sizes or foldouts and things you cannot use in any other media. 
244 A book designed by Greger Ulf Nilson adopts a graphic and material stance that proceeds 

from the qualities of the photographs at hand. This often starts with the cover, which Nilson 
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utilizes as a space to play with image selection and production. (...) His sense of balance is 
always a little skewed toward the unexpected — the better to advance the international pre-
sence of the Scandinavian set.

245 An important part of making a book, for me, is the initial stages. (...) You have to keep 
everything fluid. (...) You need to be free to admit, ‘That doesn’t work’. 

246 The books Match has designed have a classic, near- standard sensibility in their approach to 
printing and layout, hearkening back to the aesthetic of books such as Robert Frank’s The 
Americans or any publication by Stephen Shore. Rather than using full-bleeds, giving pho-
tographs an aggressive treatment, the aim is to present a sequence of plates. Most of the 
books are clothbound with a layer of varnish over the photographs — the kinds of elements 
which are the first to get cut from emaciated publishing budgets.
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