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Labirinto de espantos

A cidade é grande invenção material do homem e a tal ponto que se torna impossível separar a história do
homem da história da cidade, uma vez que, durante milénios, o ser humano se veio inventando e reinventando
como indivíduo urbano – como ser urbano. No curso da história, a cidade vem se tornando a cada dia mais o
habitat do homem, a grande máquina de viver que ele veio fazendo e refazendo até chegar à cidade moderna,
sofisticada e tecnológica.
Aquele cenário de flora e fauna encantadas foi substituído, graças à invenção humana, por um espaço mecani-
zado e técnico, constituído de edifícios e veículos, de avenidas e viadutos e montado numa infra-estrutura com-
plexíssima em que se congregam as redes do serviço de água, de electricidade, de comunicações.
A cidade, se é invenção e obra do homem, é também repositório do vivido, guarda as marcas da sua própria
história, que é a nossa história impressa nos seus muros; nas casas, edifícios e monumentos está estampado
o tempo que se foi, os resquícios de gerações que viveram e se foram. A cidade é rica de segredos, de camadas
que se rompem e revelam o inesperado, surpresas que subvertem a rotina do dia-a-dia. Há muitas cidades
ocultas numa mesma cidade.
Cristiano Mascaro, explorador da floresta urbana, sai de máquina nas mãos pelas veredas de concreto entre-
gue à aventura do acaso e sempre atento a cada despontar do inusitado. E nesta exploração é que capta os
flagrantes do espanto que nos surpreendem e encantam nas suas fotografias. E tais espantos tanto estão nos
grandes blocos de edifícios que surgem como densas massas de sombra, como num amontoado de arranha-
-céus a emergir da bruma do amanhecer, ou na praça vazia, na fachada decrépita, nos capitéis, nas colunas,
nos postes ou no grito da luz que dramatiza um trecho da paisagem citadina.
Se ele começou a buscar a imagem rara através das ruas de São Paulo, depois estendeu a sua busca a outras
cidades, indo do Rio de Janeiro a São Luís do Maranhão, de Belo Horizonte a Salvador, de Ouro Preto a
Pelotas, mas não para fotografar os chamados “cartões-postais” dessas cidades, não para registar o teste-
munho redundante que qualquer fotógrafo registaria e, sim, para revelar novos aspectos desses espaços
urbanos – desconhecidos até mesmo de seus moradores. E nesta busca do ainda não visto, Mascaro faculta-
nos a vibração da poética das ruas, arrasta-nos através da cidade desconhecida oculta na cidade que supo-
mos conhecer.

Ferreira Gullar
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Ver para fazer Ver

A boa fotografia equivale sempre a uma reforma do nosso olhar.Sobretudo quando se trata de fotografias que
surpreendem o momento fugidio das cidades como estas, admiráveis, de Cristiano Mascaro, mestre na sua
difícil arte.
A rua está aí. Casas, postes, fios, carros, transeuntes no quadro de tijolos, cimento, pedras, asfalto. Eu estou
entre eles, sou parte deles, por isto mesmo não os vejo. Apenas os enxergo, vagamente, “voltado para a vida,
absorto na vida”, segundo o poema de Manoel Bandeira. Como parte do fluxo, sou incapaz de perceber a prodi-
giosa realidade plástica, móvel e imóvel, que me envolve e me arrasta, banalizada pelo desgaste do quotidiano,
pelo automatismo do hábito. Nesse ponto chega o fotógrafo com a sua câmara e ensina-me a ver. O conjunto de
colunas torna-se então uma floresta mágica de cimento; um trecho de rua visto de cima parece um tecido raro
plantado de hastes, riscado pelas suas sombras; o ciclista no cruzamento é um aventureiro prestes a enfrentar
as listas de passagem de pedestres como se fossem ondas no asfalto. Capaz de construir à medida que vê,
Cristiano Mascaro mostra-me a renda de ferro de uma sacada, bordando o pedaço de parede ocupado por uma
porta ladeada de janelas, destacando-o da fachada onde estava dissolvido e transformando-o num quadro ines-
perado. Com a simples escolha do bom ângulo, transforma agora um correr de casas, vistas de esguelha, numa
espécie de teclado arquitectónico desenhado pela abertura estranha de janelas-frestas, modulado pelos con-
trastes de luz. Depois, é um operário incrustado na sombra densa, mas ressaltado na sua humanidade pela
parede clara que o recupera. Aqui são prédios altos vistos em planos de tonalidades diferentes, do preto ao
esfumaçado, compondo um painel abstracto. Mais adiante, os trilhos dos caminhos de ferro saem da estação
como paralelas vertiginosas em busca de seu infinito, prontos para cortarem a “cidade tentacular”.
Ruas, casas, arranha-céus, veículos, pessoas, vistos de longe e de perto, isolados ou em conjunto, claros ou
escuros, no todo ou em parte, na madrugada, no dia, na noite são deste modo manipulados pela imaginação
do fotógrafo, com a mirada criadora revestida pelo olho dirigido da máquina. E nós percebemos que a cidade
foi reinventada, oferecendo ao nosso olhar desarmado uma realidade que não suspeitávamos, porque é a
realidade tornada essencial graças à selecção operada pela mestria do artista. Isto é, Cristiano Mascaro.

Antonio Candido
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Entre a Surpresa e o Deslumbramento

Cristiano Mascaro nasceu em Catanduva, interior de São Paulo, em 1944. Em 1968, formou-se em Arquitectura
pela Universidade de São Paulo, onde recebeu os títulos de mestre (com a dissertação O uso da fotografia na
interpretação do espaço urbano, 1986) e de doutor (tese: A fotografia e a arquitectura, 1994). Entre 1974 e
1988 dirigiu o Laboratório de Recursos Audiovisuais na mesma faculdade. Foi professor de fotojornalismo na
Enfoco Escola de Fotografia, ainda na década de 1970, e de comunicação visual na Faculdade de Arquitectura
e Urbanismo de Santos, entre 1976 e 1985.
Desse exíguo esboço de biografia pode-se entrever quanto a arquitectura e a fotografia se mesclaram à vida
e à carreira de Mascaro, que desde o fim dos anos 1960 – após uma passagem pelo fotojornalismo na revista
Veja, de 1968 a 1969 e 1972 a 1973 – se voltou para o registo da paisagem urbana. Um registo marcado tanto
pelo rigor quanto pela cumplicidade: ao fazer da cidade sua personagem, o fotógrafo aproxima-se do retra-
tista, trabalhando com delicadeza e intimidade e conferindo insuspeitada dignidade àquilo que parece banal
ao olhar desavisado – um muro, uma porta, uma grade, uma janela iluminada na noite, um telhado recortado
contra o céu.
São Paulo foi o ponto de partida e eixo da trajectória de Cristiano Mascaro como fotógrafo autónomo, ou seja,
livre do compromisso com a notícia e o facto. Fotografada frequentemente ao longo de mais de três décadas,
a metrópole – sempre vista como caótica e agressiva – surge nas imagens surpreendentemente ordenada,
melancólica, quase delicada. A ela juntaram-se outras capitais brasileiras e internacionais (Berlim, Lisboa,
Paris, Havana) e uma longa lista de cidades grandes e pequenas, conhecidas ou anónimas. Em 1998, um
projecto de documentação fotográfica para o Programa Monumenta levou Mascaro a fotografar o centro his-
tórico de 28 cidades brasileiras, entre elas São Luís, Recife, Olinda, Salvador, Ouro Preto, Rio de Janeiro, São
Paulo, Icó (Ceará), Oeiras (Piauí), Natividade (Tocantins) e Pelotas (Rio Grande do Sul). Desses mergulhos na
tessitura das cidades desdobraram-se ensaios, exposições e livros que consagraram Mascaro como um dos
maiores nomes da fotografia (e não apenas da fotografia de arquitectura) brasileira. O reconhecimento da crí-
tica pode ser medido pelos prémios e distinções recebidos (Bolsa Vitae de Artes em 1991 e Prêmio Abril em
1992 e 1997) e pela presença de fotos suas no acervo de instituições e museus como o International Museum
of Photography at George Eastman House, em Rochester, Nova York, a Bibliothèque Nationale de Paris, o
Centre National d’Art et de Culture Georges Pompidou, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, a
Fundação Cultural de Curitiba, a Pinacoteca do Estado de São Paulo, o Museu de Arte Contemporânea da
Universidade de São Paulo, o Museu de Arte Moderna de São Paulo, o Museu de Arte de São Paulo e o
Instituto Moreira Salles.



Uma Revelação das Cidades

As fotos reunidas neste livro resultaram de seis anos (2000-2006) de viagens pelo Brasil. São imagens de lugares
e de construções, vistas ora a distância, inseridas ou contrapostas à paisagem circundante, ora em detalhe, quase
transformadas em composições abstratas. Delas emergem muitos Brasis: ao lado do país urbanizado e industrial,
sobrevive um universo ainda singelo, uma arquitectura popular feita de formas simples e essenciais; paralelamente
ao Brasil colonial e barroco, com as suas ruas de pedra e paredes de taipa, erguem-se os monumentos ainda gran-
diosos dos tempos do Império e as linhas límpidas das construções modernistas. O que se mostra aqui é a varie-
dade de estilos e de formas que faz a arquitectura brasileira, sem que se resvale para a denúncia da degradação
urbana ou exaltação ingénua do bucolismo: não há concessões ao óbvio na obra de Cristiano Mascaro.
O vasto material que compõe o livro foi dividido em cinco partes – Forma, Composição, Luz e Sombra, Arquitectura,
Cidades. Trata-se, evidentemente, de uma divisão arbitrária, e muitas das fotografias poderiam estar igualmente
numa ou noutra secção, ou em mais de uma, ou ainda em todas. Mais que uma decisão de ordem prática, essa dis-
posição – apesar das suas inevitáveis imprecisões – pretende oferecer ao observador a oportunidade de organizar
o seu olhar a partir do olhar do fotógrafo, de descobrir com ele paralelismos e contrastes. As secções são precedi-
das de pequenas apresentações escritas por especialistas que, por força do seu ofício, se debruçam quotidiana-
mente sobre os temas. Um exame dos nomes que assinam os textos confirma a forma como o trabalho de Mascaro
se situa na confluência da arquitectura e das artes: é Renina Katz, professora da FAU e uma das grandes gravado-
ras brasileiras, quem assina o texto sobre Forma. São também centrais no panorama das artes plásticas do país a
gravadora, escultora e pintora Maria Bonomi, que discorre sobre Composição, e o pintor e gravador Sergio
Fingermann, autor do texto Luz e Sombra. Benedito Lima de Toledo, arquitecto e professor, assina Arquitetura, en-
quanto a Carlos Lemos, também professor da FAU e historiador da Arquitetura, coube Cidades. A presença desses
artistas e arquitectos reveste-se de mais sentido quando se sabe que todos participaram, em diferentes momentos
e de diferentes maneiras, na formação de Cristiano Mascaro. Todos têm sido seus interlocutores nas discussões so-
bre espaço, construção e imagem que o fotógrafo vem desenvolvendo ao longo da sua carreira; como ele, todos se
vinculam à Faculdade de Arquitectura da USP, quer como docentes, quer como alunos. É nessa qualidade – de mes-
tre, colega e amigo – que o arquiteto Paulo Mendes da Rocha se dirige directamente a Mascaro, com o tom íntimo
de uma carta ou conversa, no texto A Cidade Fotografada, que complementa os demais. 
Dois outros textos integram o livro. Diplomata, crítico de arquitectura e autor da obra Ainda moderno?:
Arquitectura brasileira contemporânea (com Lauro Cavalcanti), André Corrêa do Lago escreveu Cristiano
Mascaro e a Arquitetura, em que mostra a actuação de Mascaro como fotógrafo a um tempo criativo e des-
critivo, inserindo a sua obra numa longa tradição que passa por Marcel Gautherot e G. E. Kidder Smith. Por
fim, numa auto-apresentação, o próprio fotógrafo revê o seu percurso e as influências que sofreu ao longo
dele, expondo o seu método de trabalho e preferências pessoais. Invocando Italo Calvino e Fernando Pessoa,
Mascaro (um amante da literatura que costuma aconselhar aos jovens fotógrafos que leiam Machado de Assis
antes de se lançarem à profissão) especula sobre as raízes de sua paixão pelas cidades, para concluir que
elas são “o cenário mais amplo e diversificado por onde se manifesta o brasileiro, o retrato mais fiel de nosso
caráter”. Sobretudo, ele reitera sua preferência pelas câmaras analógicas, que usou nestas fotos e às quais
pretende ser fiel “enquanto possível”. Não se trata de puritanismo ou de romântico apego ao passado, mas
de uma recusa à sensação de imediatismo e de controle absoluto que as máquinas digitais oferecem: a
Cristiano Mascaro agrada a beleza da descoberta, da incerteza, da imagem que surge aos poucos e só se
mostra completamente muito depois de apertado o botão da máquina.
São essas escolhas – a máquina analógica em lugar da digital, a surpresa em lugar da certeza – que permeiam as
fotografias deste livro. As cidades revelam-se ao observador através do olhar do fotógrafo, e ambos partilham o as-
sombro e o deslumbramento dessa revelação. Mais que apenas registos ou documentos, estas Cidades reveladas
são experiências conjuntas, são indagações sobre as formas pelas quais o homem se relaciona com o espaço que
constrói e habita: as fotografias “de arquitectura” de Cristiano Mascaro são, assim, essencialmente humanas.
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Estação da Luz I
1998



Capela do Palácio da Alvorada
2000



Ouro Preto I
1998



Carapicuíba noturna
1991



Rio, zona norte
1988



Rua Direita
2003



Avenida São João
1983



Vista dos Campos Elíseos
1990



Avenida Marginal do rio Pinheiros
1990



Lisboa noturna
1995



Pão de Açúcar I
1988



Viaduto do Chá
1983


