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Fui visitar a Photo London (Somerset House, de 
12 a 15 de maio) com uma amiga fotógrafa, Iraida 
Icaza. Trata‐se de uma das maiores feiras de fo‐
tografia do mundo, onde galerias e editoras exi‐
bem e vendem trabalhos de fotógrafos estabe‐ 
lecidos, emergentes e desconhecidos. 
 
Relançada em 2015, a edição desse ano teve a 
participação de 100 galerias de 18 países, com 
trabalhos de todos os gêneros da fotografia.  
De retratos íntimos a paisagens abstratas e au‐
torretratos, as galerias apresentaram imagens  
instigantes e poderosas. 
 
Mas o que faz uma boa foto? A história de uma 
fotografia é moldada pela pessoa que a vê. Lemos 
imagens da perspectiva de nossas próprias visões 
do mundo e valores. Olhar é mais do que apenas 
perceber as qualidades visuais de um momento; 
é também dar a si mesmo tempo para sentir.  
 
As pessoas gostam de colecionar fotos, elas são 
ícones importantes que dão uma sensação de 
posse do mundo ao redor e ajudam a definir o seu 
lugar dentro dele. São também testemunho da 
multiplicidade de experiências que vivemos e 
compartilhamos. Tentar descrever as fotos que 
me afetaram de maneira especial seria impos‐
sível, foram muitas. Recomendo uma visita virtual 
aos diferentes espaços da feira (https://photolon‐
don.org/virtual‐visit/). 

ALGUNS FLASHES  
Blackwater – Sally Mann – A fotógrafa americana Sally 
Mann, com a série Blackwater (2008‐12), vencedora do 
prêmio Prix Pictet, exibe imagens que exploram os devasta‐
dores incêndios florestais do Great Dismal Swamp, refúgio 
para os escravos fugitivos localizado na costa dos estados da 
Virgínia e da Carolina do Norte. Seu trabalho examina a 
história racial do Sul Americano. 

 Sally Mann, Série Blackwater, 2008-2012 

https://photolondon.org/virtual-visit/
https://photolondon.org/virtual-visit/
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Cristina de Middel, Quarentena, 2020 

Quarentena, Brasil 2020 – Cristina de Middel e Bruno 
Morais – revela extremos ecológicos e sociais da vida 
na Mata Atlântica brasileira. O conceito da série Boa 
Noite Povo questiona a ambiguidade da verdade. 
Parte do trabalho dos fotógrafos pode ser conferido 
em https://www. itaucultural.org.br/cristina‐de‐mid‐
del‐e‐bruno‐morais‐o‐carater‐mais‐primitivo‐da‐
condicao‐humana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Philip‐Lorca di Corcia fotografou a cidade de Odessa 
(Ucrânia) em 1996. Motivado pelo desejo de ajudar o 
povo daquele país, determinou que todo o valor 

obtido com a venda das fotos fosse doado à Cruz Ver‐
melha da Ucrânia. 
 
Heather Agyepong, Too Many Blackamoors, 2015, au‐
torretrato inspirado na história da negra Lady Sarah 
Forbes Bonetta, adotada por uma família nobre inglesa 
e afilhada da Rainha Vitória, questiona o discurso colo‐
nial sobre os povos africanos. 
 
The Countess of Castiglione – La marquise Mathilde, 
1861‐1867. Castiglione é uma das grandes figuras da 
história da fotografia. Como modelo do fotógrafo 
Pierre‐Louis Pierson, tornou‐se pioneira da fotografia 
conceitual no século XIX, com a criação de suas per‐
formances, cenários e múltiplas identidades que têm 
presença marcante nos trabalhos de artistas com Cindy 
Sherman, Sophie Calle, Francesca Woodman, Gillian 
Wearing, entre outras.  
 
Curiosa para saber a opinião de Iraida Icaza, cujos tra‐
balhos foram exibidos na Galeria England&Co, fiz uma 
entrevista com ela. 
 
A fotografia encontrou você ou você a encontrou? 
Sem saber, a fotografia me encontrou quando meu pai 
me deu um pequeno microscópio por volta dos meus 
10 anos de idade, o que me permitiu descobrir o mundo 
invisível. Acredito que as impressões da primeira infân‐
cia contêm energias formativas que influenciam nossas 
decisões posteriores. Cresci no ambiente tropical do 
Panamá cercada pela luxúria da natureza e uma abun‐

https://www.itaucultural.org.br/cristina-de-middel-e-bruno-morais-o-carater-mais-primitivo-da-condicao-humana
https://www.itaucultural.org.br/cristina-de-middel-e-bruno-morais-o-carater-mais-primitivo-da-condicao-humana
https://www.itaucultural.org.br/cristina-de-middel-e-bruno-morais-o-carater-mais-primitivo-da-condicao-humana


o 52

dância de impressões visuais. Minha infância foi uma 
época de liberdade e exploração. 
 
Vivendo entre Londres e Panamá, e tendo morado 
antes em Tóquio, Nova York e Roma, me acostumei a 
cruzar fronteiras e me ver cercada por diferentes pes‐
soas, línguas, rituais, sons, cheiros e cores. Esses cruza‐
mentos culturais influenciaram minha percepção, meus 
sentimentos e meu senso de identidade. Minhas ima‐
gens registram minhas reações às mudanças visíveis e 
invisíveis à medida que as percebo. Registram dife‐
rentes luzes, sombras, texturas e suas inversões.  
 
Você pode falar sobre sua prática como artista?  
Exploro temas recorrentes de ilusão, memória e a na‐
tureza da fotografia como meio de preservar e docu‐
mentar o que é, o que foi e o que pode ser. Coletar e 
classificar, arquivar e justapor são parte do meu 
processo de trabalho. Passo muito tempo lendo e 
pesquisando antes e depois de um projeto. E me inte‐
resso sobre como a curiosidade e a observação influ‐
enciam meus processos criativos. Parte da diversão é 
juntar todos esses interesses e encontrar as conexões 
do processo que me levara à solução estética.  
 
Uma fotografia não acontece simplesmente; requer 
muito tempo e conhecimento técnico. Às vezes as 
coisas mais simples são na verdade as mais difíceis. Eu, 
por exemplo, não corrijo ou edito o enquadramento 
das minhas fotos. Muitos dos meus projetos são de 
longo prazo. Não tiro fotos todos os dias, e fotografias 

feitas há muitos anos podem aparecer em um novo 
contexto de trabalho. É como se instintivamente en‐
contrassem seu lugar. Suponho que foi assim que a fo‐
tografia me encontrou ou foi o contrário? 
 
Você foi representada na Photo London pela galeria 
England&Co com duas fotos da série Shadowsand Re‐
fractions. Fale sobre esses trabalhos. 
Nas duas fotografias – Sem título (Guante rojo, 2004) e 
Sem título (Urna, 2008), retiradas de uma série iniciada 
em 2004 – exploro a interação do material com a  
natureza imaterial da luz, sombra e a química da fo 

 
 
tografia. Trabalhando principalmente com a luz dispo‐ 
nível sob restrições espaciais específicas, dentro de um 

Iralda Icaza, Sem título (Urna), 2008; impressão em 
gelatina de prata com tons de selênio © Iralda Icaza 
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Iralda Icaza, Sem título (Guante rojo), 2005;  
impressão em gelatina de prata com tons de selênio 
© Iralda Icaza 

intervalo calculado de luz e sombra, descubro muitas 
vezes áreas inesperadas de luminosidade e texturas. 
Sombras e refrações parecem conter energias de coisas 
passadas ou apenas passageiras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Nesses trabalhos exploro o “in‐between”, que para 
mim poderia ser uma metáfora para a penumbra, a 
hora do dia em que o sol está quase sumindo, quando 
não é dia nem noite. Esse meio‐termo é mágico e 
abriga o desconhecido, quando luzes e sombras os‐
cilam entre o positivo e o negativo, quando os objetos 
se dissolvem e a definição das dimensões espaciais não 
importa mais. As imagens que procuro são aquelas 
tiradas com luz difusa suave, às vezes refletida, 
aparentemente fora de foco, afastada da realidade, 
mas querendo encontrar a alma do assunto. 

Tem havido uma proliferação de feiras de arte, você acha 
são um veículo importante para mostrar o trabalho dos 
artistas? Qual é a sua experiência com Photo London? 
As feiras de arte são ocasiões importantes para mostrar 
os trabalhos dos artistas, dando ao grande público uma 
visão de diferentes obras, técnicas e origens. É importante 
que o artista seja visto no contexto das obras de outros; 
para ele, as feiras de arte são fonte de informação. 
 
Há um grande aumento no interesse pela fotografia nos 
últimos 10 anos, com a presença de um público mais 
jovem. Tenho a impressão de que ainda existe um 
público inculto no que diz respeito ao conhecimento 
dos processos fotográficos. As galerias têm a respon‐
sabilidade de educar seus colecionadores, especial‐
mente os novos no campo.  
 
Feiras, festivais, prêmios e bienais dedicadas à fo‐
tografia, e sua ampla gama de possibilidades técnicas 
e artísticas, são fundamentais não só do ponto de vista 
comercial, mas também como ocasiões para informar 
e educar o público em geral. O importante é reco‐
nhecer diferentes processos, conceitos e qualidades, 
com galerias mostrando artistas emergentes ou con‐
sagrados, bem como os que foram negligenciados e 
podem ser descobertos.  
 
Este ano achei a Photo London melhor do que no ano 
anterior; houve ênfase na fotografia histórica e pro‐
cessos mais antigos, nos arquivos e na documentação 
de performances e outras coleções especializadas. 



Houve também uma maior representação de fotó‐
grafas femininas. Gostaria que a agenda incluísse mais 
conversas com curadores.   
 
Quais foram os destaques do Photo London 2022? 
As galerias que mais me interessaram foram as que 
mostraram com excelente curadoria as obras de seus 
artistas; aqueles que lidam com fotografias históricas e 
os que justapõem obras contemporâneas com obras 
históricas. Um estande bem organizado tem ressonân‐
cia. England&Co, Thomas Zander de Colônia, James 
Hyman Gallery, The Pictet Prize apresentando Sally 
Mann, Prahlad Bubbar, Robert Hershkowitz Ltd, Versus 
Art Project de Istambul, todos se destacaram. 

Fiquei muito satisfeita com a participação de um 
número maior de editores do que no ano passado. E 
teria sido melhor ainda se houvesse também um maior 
número de curadores independentes e representantes 
de fotografia de museus dando palestras sobre fo‐
tografia e colecionismo. 
 
Algum outro projeto?   
Estou em processo de restabelecimento do meu site. 
O mais emocionante, porém, é continuar trabalhando 
em vários dos meus projetos de longo prazo (El canto 
de la Capisucia), que me levarão de volta ao Panamá. 
Meu novo trabalho é mais voltado para a fotografia 
contextual, abordando também a amnésia coletiva. 
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Estarei publicando uma edição limitada de pequenos 
livros de alguns dos meus projetos. 
 
SOBRE IRAIDA ICAZA 
A artista fotógrafa Iraida Icaza nasceu no Panamá, 
República do Panamá. Estudou fotografia na 
RhodeIsland Schoolof Design and Sociology e cinema 
no Newton College SH em Massachusetts. Trabalha 
entre Panamá e Londres. Icaza expôs internacional‐
mente, incluindo uma exposição individual no 
Museu de Arte Contemporânea do Panamá (MAC 
Panamá): Iraida Icaza e o Museu Esquecido (Iraida 
Icaza y El Museo Olvidado) em 2017. 

As coleções públicas com obras de Icaza incluem o 
Museu Britânico, em Londres; Museo de Arte y Diseño 
Contemporáneo (MADC), San José, Costa Rica; Museu 
de Arte Contemporânea do Panamá (MAC Panamá), 
Panamá; Mulheres nas Artes do Centro América, 
Tegucigalpa, Honduras; Coleção de Arte do Banco 
Mundial, Washington DC. 
 
 
 
 
Photo London 2022  – visita virtual 
https://photolondon.org/virtual‐visit/

https://photolondon.org/virtual-visit/ 

