
Movimento	  de	  Expressão	  Fotográfica	  

Um outro olhar [Passeios Fotográficos] 

 

 

Com este projeto dividido em várias partes, pretende-se dar a conhecer a obra 
e características da mesma, de vários autores conhecidos por praticarem 
aquilo que se convencionou chamar “fotografia de rua” e que atualmente 
conhece uma nova revitalização. 

Para além de uma primeira abordagem teórica em que é mostrada e 
comentada a obra de cada um deles, época em que se inserem, preocupações 
estéticas, técnica etc., dedica-se uma segunda fase em que é proposto o 
desafio aos participantes que no terreno executem imagens com o mesmo 
espírito do fotógrafo referenciado. Não se pretende aqui a simples imitação ou 
revisitação por puro saudosismo das fotografias já executadas, mas uma nova 
leitura que leve em consideração fatores como o nosso tempo, os novos meios 
técnicos de tomada de vistas e até mesmo o novo posicionamento da 
sociedade perante a imagem fotográfica. O padrão de partida será no entanto 
sempre o trabalho do fotógrafo em questão, a capacidade criativa, essa, será 
sempre do executante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Movimento	  de	  Expressão	  Fotográfica	  

                                    Henri Cartier-Bresson 

 

 

Henri Cartier-Bresson (1908/2004) era um fotógrafo francês, por muitos 
considerado o pai da fotorreportagem do Séc. XX.Com uma obra imensa muito 
centrada na fotografia de rua, compunha com grande rigor geométrico e um 
apurado sentido de oportunidade as suas imagens. Foi um dos fundadores da 
agência Magnum, por onde passaram os melhores fotógrafos do nosso tempo. 

 

                                            
                                                                                                       © Cartier-Bresson 

Partindo de uma abordagem teórica onde se pretende dar a conhecer o 
trabalho deste autor, transita-se para uma parte prática em que assumidamente 
somos influenciados pelo seu modo de fotografar. 

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

                                       



Movimento	  de	  Expressão	  Fotográfica	  

                                       Robert Doisneau 

 

Robert Doisneau ( 1912/1994) Mais um fotógrafo de origem francesa expoente 
da corrente humanista. As suas imagens de rua denotam uma grande ternura e 
empatia pelas pessoas retratadas. Com uma especial predileção pelos 
namorados e pelas crianças, a sua obra é um retrato afetuoso de Paris da sua 
época. 

 

 

           
                                                                                                                                                        © Robert Doisneau 
 

Partindo de uma abordagem teórica onde se pretende dar a conhecer o 
trabalho deste autor, transita-se para uma parte prática em que assumidamente 
somos influenciados pelo seu modo de fotografar. 

 

 

                       



Movimento	  de	  Expressão	  Fotográfica	  

                                       Bernard Plossu 

 

Bernard Plossu (1945) Nascido no Vietnam embora tenha a nacionalidade 
francesa, é sobretudo um fotógrafo viajante tendo já percorrido grande parte do 
mundo onde fotografa como quem regista fugazes impressões para um registo 
pessoal. Trabalhando essencialmente com uma câmara e uma única objetiva, o 
que lhe permite uma grande maleabilidade e discrição, capta de uma maneira 
muito própria os locais e ambientes por onde transita tornando os pequenos 
nadas do quotidiano em autênticas obras de arte. 

 

                  
                                                                                                                                                       © Bernard Plossu 
 

Partindo de uma abordagem teórica onde se pretende dar a conhecer o 
trabalho deste autor, transita-se para uma parte prática em que assumidamente 
somos influenciados pelo seu modo de fotografar. 

 

                 



Movimento	  de	  Expressão	  Fotográfica	  

                                               Elliott Erwitt 

 

Elliott Erwitt ( 1928) Filho de emigrantes russos, nascido em França mas 
naturalizado americano. Trabalhou como repórter fotográfico fazendo parte da 
conhecida agência Magnum. Dedicando-se também à fotografia publicitária, é 
conhecido pelas suas fotografias de rua a preto e branco que têm uma 
constante; o humor, em cenas do dia-a-dia o seu olhar perspicaz capta 
pormenores plenos de uma ironia que transborda das suas imagens. 

 

     
                                                                                                                                                                        © Elliott Erwitt 
 
     

Partindo de uma abordagem teórica onde se pretende dar a conhecer o 
trabalho deste autor, transita-se para uma parte prática em que assumidamente 
somos influenciados pelo seu modo de fotografar. 

 

               

 


