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A trajetória de um grande fotógrafo brasileiro
que se firmou no disputadíssimo mercado europeu 

Estilo e sofisticação da imagem
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C ríticos, pensadores e
pesquisadores vêm
tentando explicar do

que se trata a fotografia bra-
sileira ou quem são seus au-
tores. Tarefa ingrata, mas cer-
to é que, no mapeamento,
quando existe, procura-se
aquela de qualidade ou dife-
rencial, cuja expressão não
deixa dúvidas. O paulistano
Ruy Teixeira tem essa marca
e uma obra discretamente
construída na Itália, país que
adotou como base há 25 anos,
trafegando entre o fashion e
o design com imagens veicu-
ladas por toda Europa e países
das Américas.

É notório que as frontei-
ras não existem mais, não so-
mente pela virtualização da
imagem mas porque os au-
tores procuram essa interna-
cionalização, atuando em
centros onde se formam os
paradigmas, seja na arte, seja
no editorial, setores onde a
fotografia se mostra mais
criativa. Fotógrafos como
Otto Stupakoff (1935-2009),

Alécio de Andrade (1938-
2003) ou Carlos Freire, são
exemplos que já pavimenta-
vam o caminho de Teixeira
na distante década de 1960.

Entenda-se por “discreto”,
no caso de Teixeira, o fato de-
le fazer parte desse pequeno

e seletíssimo grupo de fotó-
grafos cujo reconhecimento
é mais evidente no exterior
do que no Brasil. E a constru-
ção de uma obra cujos sedi-
mentos se formaram paulati-
namente, com consistência
extraída da técnica e de um

POR JUAN ESTEVES

Ruy Teixeira

O fotógrafo Ruy
Teixeira, que vive

na Itália, retratado
por Juan Esteves 
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Registro de Ruy Teixeira do
Vitra Design Museu, em
Weil am Rhein, Alemanha,
projeto do arquiteto
canadense Frank O. Ghery
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estilo refinado. Trata-se de
Europa, onde não há espaço
para um fotógrafo ser visto
se não tiver essa composição.

Quando Ruy Teixeira dei-
xou São Paulo, em meados
da década de 1980, ele ainda
tentava ser engenheiro, atraí-
do pelo gosto da matemática.
Mas a fotografia já estava no
seu caminho, iniciado pela
proximidade com o avô,
Agostinho Camargo Silva,
um diletante associado ao an-
tológico Foto Cine Clube
Bandeirante. O destino seria
Londres, onde o futuro fo-
tógrafo tinha dois amigos que
estudavam fotografia e que
lhe deram abrigo. Lá com-
prou uma câmera e não pa-
rou mais de fotografar.

Vida de frila
A estadia em Londres foi

uma primeira etapa para Tei-
xeira mudar para a Europa
anos depois. Deixando a In-
glaterra após um ano,  ele ain-
da tentou retomar a engenha-
ria na FAAP, mas novamente
refugou, indo trabalhar como
freelancer para publicações
como  Senhore Isto É, revistas
em que conviveu com Eduar-
do Simões e João Farkas, pe-
ríodo em que ele lembra ter
“entrado de cabeça” na fo-
tografia. Nessa época, tam-
bém se uniu à Agência An-
gular, de João Bittar, Cristina
Villares e Marcos Rosa.

Como muitos fotógrafos
que eram idealistas na época,
paralelamente ao fotojorna-
lismo Teixeira também foto-
grafava para jornais ligados
a partidos políticos, como o
jornal Hora do Povo, editado
pelo MR8 (Movimento Re-
volucionário 8 de outubro).
Mas logo percebeu que o seu
comprometimento não era
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Uma das imagens que 
fazem parte da exposição

Signografias, na Galeria
Fauna, em São Paulo (SP)
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Um retrato
ousado do

goleiro Júlio
César uma

revista italiana
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o mesmo daqueles que usa-
vam suas imagens. “Minha
ideologia política era desvin-
culada da partidária, eram os
tempos da campanha pela
abertura política, pelas elei-
ções diretas... O uso das mi-
nhas imagens fora do con-
texto me decepcionou mui-
to”, conta o fotógrafo.

Rumo a Milão
Juntando a decepção po-

lítica com a necessidade de
um novo horizonte, e como
muitos outros, sem muito di-
nheiro no bolso, Teixeira vol-
tou para a Europa em 1986,
desta vez para ficar, estabe-
lecendo-se em Milão. Come-
çou se sustentando com ima-
gens enviadas para a Editora
Abril – fotos de shows de mú-

sica para revista Bizz e desfiles
de moda para revistas como
Claudia ou Capricho.

A ligação com a moda,
que permanece até hoje, e sua
ida para Itália, teve início nos
antigos desfiles da Fenit, em
São Paulo (SP), quando a pa-
lavra “fashion” ainda era para
inglês ouvir. Nos desfiles pau-
listanos, Teixeira conheceu o
fotógrafo italiano Paolo Cu-
senza, de quem ficou amigo.
Ele ainda lembra: “Os fotó-
grafos brasileiros hostilizaram
Paolo só porque ele trabalha-
va com uma Leica. Como eu
tinha estudado no Dante Ali -
ghieri (tradicional colégio
paulistano) e entendia italia-
no, acabei ajudando o Paolo
e ficamos amigos”.

Cusenza hospedou o bra-

sileiro por três meses em sua
casa, mas foram tempos di-
fíceis, lembra: “Meu portfó-
lio tinha de tudo, de fotos do
Pantanal a imagens de moda
feitas para revista Capricho.
Era um book geral. Não tinha
a menor noção. Eu ainda es-
tava naquela coisa brasileira
que o feeling contava muito
e a relação pessoal com os
editores também. Fazia meu
trabalho direitinho. Não era
um Ed Viggiani, um Orlando
Brito, fotógrafos que admi-
rava naquela época. Mas fa-
zia tudo direitinho”.

O primeiro choque veio
quando Anna Riva, editora
da Vogue alemã, disse a ele
após olhar seu portfólio: “Por
que você não volta para o
Brasil?” A frase incomoda

Produção de
moda com uma
tribo massai no

Quênia para a
grife feminina

Yamamay
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Teixeira até hoje. Mas  foto-
grafia fashion foi sua entrada
na Europa, ainda que emba-
sada no editorial brasileiro,
na época comandado por Re-
gina Guerreiro, Fernando de
Barros (1915-2002)  e Cos-
tanza Pascolato, que domi-
navam as revistas de moda.

Nos anos 1980, as brasi-
leiras Beth Lago e Dalma Ca-
lado brilhavam como mode-
los nas passarelas europeias.
O circuito Londres, Paris, Mi-
lão, Nova York era seguido
por poucos fotógrafos brasi-
leiros, como o carioca Fer-
nando Louza, radicado em
São Paulo, que precedeu Tei-
xeira. “O Louza botava todo
mundo para dentro dos des-
files. Aprendi muito nessa
época. Foi nesse tempo que

comecei a abrir o olho para
o design. A moda nos anos
de 1980 era muito mais de-
senho. Diferente do que é
hoje, mais trend”, afirma.

Teixeira diz que deve mui-
to a esses tempos. “Foram os
desfiles que me sustentaram
por dez anos na Europa”. No
entanto, era difícil. Numa de
suas histórias mais curiosas,
o fotógrafo conta que chegou
a ir para Londres com apenas
US$ 300 no bolso, dados pela
editora Costanza Pascolato,
mais a passagem de avião,
que ele acabou perdendo.
“Só tinha grana para comprar
ovo. Comi ovo durante 20
dias. Cozido, frito, de tudo
que foi jeito”, revela. Foi um
sofrimento, ainda que hoje
ele conte rindo.

Com Hassel digital
Teixeira trabalha atual-

mente com uma caríssima
Hasselblad digital, de última
geração e lembra que, no co-
meço, usava filme rebobina-
do. “Certa vez, minha bolsa
caiu, e por conta da preca-
riedade das bobinas, abriu
um monte de filmes expostos
e velou quase tudo”. Porém,
ele também se recorda, que
assim como acontecia com
os fotojornalistas, os fotó-
grafos de moda se ajudavam
e ele resolveu a questão.

O plano era ficar na Eu-
ropa por uns dois ou três
anos, fazer um bom portfólio,
um nome, e retornar ao Bra-
sil. Ele lembra o exemplo do
paulistano Bob Wolfenson,
que foi assistente do fotógrafo

Retratos do
fotógrafo Mário
Cravo Neto (à esq.)
e da nadadora
italiana Federica
Pellegrini (à dir.)
para publicações
italianas
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Bill King nos Estados Unidos,
e que quando voltou ao Bra-
sil, fez sucesso. Mas Teixeira
acabou ficando e as imagens
de desfiles passaram a ser en-
viadas para o Estadão, Folha
de S.Paulo e, depois, à Agên-
cia Reuters: “O que me agra-
dava muito na Reuters é que
as imagens iam por telefoto
e eu podia ver o meu trabalho
publicado mais cedo, dife-
rentemente das revistas”, diz.

O que parecia ser a solução
também surgiu como nêmesis.
Ao procurar entrar no mer-
cado italiano, percebeu que
este era quase intangível. “Fo-
tógrafo de desfile não fazia
outra coisa. Era para sempre
fotógrafo de desfile. O mer-
cado era muito fechado. Ha-
via um muro na frente”, re-
corda. Foi aí que percebeu: ti-
nha de mudar o rumo. A fo-
tografia de design e de arqui-

tetura surgiu naturalmente,
abrindo outras portas em di-
ferentes publicações. Ele tam-
bém mudou a postura e pas-
sou a propor suas próprias
pautas aos veículos.

Algumas revistas, como
Donna, editada pelo jornal
Corriere de la Serra, come-
çaram a publicar suas ima-
gens, muitas vezes acompa-
nhadas de seus textos. O pri-
meiro trabalho proposto foi

O pintor e
escultor

colombiano
Fernando

Botero em
seu ateliê na

Toscana, Itália
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a arquitetura da casa do com-
positor baiano Caetano Ve-
loso. Teixeira veio ao Brasil
para fotografar o projeto exe-
cutado pelo arquiteto pau-
lista Marcelo Suzuki. As idas
e vindas ao Brasil, a partir
daí, seriam constantes. Mas
sem pensar em deixar a Itália,
onde vive com a esposa e dois
de seus quatro filhos.

Obra expandida
A proximidade e o traba-

lho com a artista plástica pau-
lista Lenora de Barros, então
editora de arte de várias re-
vistas de arte e design no Bra-
sil, também colaborou com a
expansão da obra de Teixeira.
A artista – que fez a curadoria
de sua exposição Signografias,

na Galeria Fauna, em cartaz
em São Paulo – é filha do ar-
tista e fotógrafo Geraldo de
Barros (1923-1998), a quem
Ruy Teixeira credita muito de
sua influência nas imagens
mais autorais.

Para ele, a conexão com
Barros está mais ligada à ma-
neira que ele enxergava a fo-
tografia: “Não reproduzo o
que Geraldo fez. Mas seus tra-
balhos e ideias têm muita in-
fluência na forma como en-
xergo as coisas, na minha lei-
tura”. Ele se refere à proximi-
dade da teoria da Gestalt, dis-
cutida pelo artista, um dos íco-
nes da fotografia modernista
brasileira: grosso modo, a
união de objetos fotografados
cria uma terceira imagem que

não corresponde necessaria-
mente à imagem fotografada.

Teixeira também está in-
teressado nessa terceira lei-
tura que surge da reunião de
imagens, daí o título da re-
cente mostra, que vai até 15
de outubro de 2011. A con-
junção de ideias que se rela-
cionam com o efêmero, a
fragmentação, a questão do
tempo como informação
conceitual, está presente nos
trabalhos mais autorais, mas
também enraizadas na sua
obra editoral. Há uma refe-
rência nítida que une esses
trabalhos e seu autor.

Lenora de Barros nota que
Teixeira aprendeu a “ter um
olho preciso e construtivo”
por meio da concepção de Ge-

Registro de
arquitetura no
Millenium Park
em Chicago, EUA
(à esq.) e pratos
do designer
italiano Piero
Fornasetti (à dir.)
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raldo de Barros, que o próprio
fotógrafo revela ter assimilado.
Para ela, “fotos e formas feitas
de outras mesmas partes”. A
artista ainda escreve sobre o
fotógrafo: “o que ele procura
é forma, cor,  palavra e signo.
E quando encontra, signografa
para os olhares”.

Criar uma atenção, um sig-
no, que não esteja relacionado
com o conteúdo explícito da
imagem. Uma espécie de con-
tradição ou algo insólito. Caso,
por exemplo da imagem de
uma floresta, com a placa de
stop em primeiro plano, que
faz parte de sua exposição.

No entanto, Teixeira diz
que não racionaliza a produ-
ção autoral: “Primeiro atiro,
depois processo o que foto-

grafo. E fotografo muito, sem-
pensar em nada antes. Posso
até mesmo ter uma ideia, mas
não programo nada anteci-
padamente. Muitas das ima-
gens da exposição na Galeria
Fauna foram feitas com uma
câmera compacta simples, ex-
plica ele.

Pluralidade
Para Caru Mangano, uma

das proprietárias da Fauna,
a obra do fotógrafo não se
distancia em compartimen-
tos. Para ela, Teixeira tem
“um olhar atento, carregado
de design, de arquitetura e
de signos. É algo bem dife-
rente do que já expusemos
na galeria”. No entanto, a jo-
vem marchand reforça que a

obra dele traz uma plurali-
dade típica da fotografia con-
temporânea.

A diferença (nem tão sutil)
entre pluralidade e generali-
dade é o detalhe que fez de
Teixeira um dos fotógrafos
mais requisitados da revista
Elle Decor, uma das bíblias do
design europeu. Ele foi cola-
borador da publicação por cin-
co anos e perdeu a conta de
quantas capas produziu. “Nes-
ses anos, minhas imagens ocu-
pavam de 20 a 40  páginas da
Elle Decor”, conta.

O fotógrafo também se di-
ferencia por um refinado sen-
so estético, calcado em anos
de assimilação desse conteúdo
específico com os melhores
do ramo, como o designer 

Placa registrada
no Parque Sella,
na Itália e casa
em Itacaré,
Bahia: obras
que fazem parte
da exposição
Signografias,
em cartaz até 
15 de outubro
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Ettore Sottsass (1917-2007),
fundador do famoso grupo
Memphis de design italiano,
ou com Fabio Cocchi e Luigi
Rotta, do celebrado estúdio
Dovetusai, de Milão – para
o qual fez um livro em 2002,
comemorativo dos seus 10
anos; e ainda com com a ho-
landesa Lidewij Edelkoort,
do Studio Edelkoort.

Entre as coisas que apren-
deu com Li Edelkoort, uma
das mais celebradas especia-
listas nas tendências do design,
que em 1998 criou a revista
Bloom Magazine, foi que “a
fotografia hoje não está rela-
cionada apenas ao clique, mas

à forma como se clica. Na mo-
da e no design, a escolha pes-
soal do fotógrafo é que dá a
cara da fotografia.”

Mudança de rumo
Em determinado momen-

to, Teixeira se sentiu preso à
questão editorial, principal-
mente com a Elle Decor, para
a qual fazia cerca de seis capas
por ano. Embora reconheça
que a revista produziu uma
evolução da imagem,“ela não
tinha a minha cara e a evolu-
ção não era minha”. Porém,
por conta de um antagonismo
com editores, ele rompeu a
parceria com a revista. “O

rompimento, depois de 15
anos, me deu a chance de mer-
gulhar no que realmente acre-
ditava”, conta.

Hoje, fazendo de nove a
dez viagens por ano ao Brasil
e para diversos países, Teixei-
ra é o próprio pauteiro e mui-
tas vezes o autor dos textos
das reportagens, feitas para
revistas como a View on Co-
lor, WallPaper, Elle Interna-
tional, “D”, Vogue alemã, en-
tre outras. Trabalha com uma
equipe jovem, sentindo-se
“meio que um professor”. Ele
conta que é muito difícil para
um jovem trabalhar na Euro-
pa. “Com menos de 40 anos
você não consegue fotografar
para  publicações de alto ní-
vel. Na realidade, é nessa ida-
de que você realmente define
quem você é”, afirma.

Desde 2001, Ruy Teixeira
tem uma agente que vende
seus trabalhos em Paris, Mi-
lão e Londres e é o dono ab-
soluto do material produzi-
do. A relação com seus fo-
tografados é o que conta. Há
um respeito enorme pelo seu
trabalho, que viabiliza a ven-
da de matérias para grandes
publicações com a anuência
dos personagens. O fotógra-
fo é taxativo: “Aos 54 anos
de idade ou você é experien-
te ou você é velho”. 

E como prova o frescor
de seu portfólio, ninguém
pode duvidar de sua expe-
riência ou de seu  talento.

SERVIÇO

Exposição Signografias -
Galeria Fauna, até 15 de ou-
tubro de 2011
Rua Gabriel Monteiro da
Silva, 470, Jardim América,
São Paulo (SP).

Velho tonel de
óleo em Veneza:
outra imagem da
mostra paulistana
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