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Franco Guerzoni e Paolo Barbaro – o primeiro está entre os mais
importantes artistas italianos da pesquisa conceptual, o segundo é
conservador e historiador de fotografia – conhecem-se desde a
segunda metade dos anos 70, com algumas importantes amizades
em comum: o grande fotógrafo Luigi Ghirri e o programador
cultural Giulio Bizzarri. O falecimento precoce de Ghirri, em 1992,
talvez os tenha levado a unirem-se numa reflexão comum e a
remexer nas descobertas das pesquisas de cada um. Assim, no
novo milénio, Guerzoni e Bizzarri convidam Barbaro a tornar-se
fotógrafo para acompanhar alguns dos seus projectos (foi o caso
de Fogli volanti, 2004). Este último organizará com Bizzarri a edição
crítica das aulas de fotografia de Ghirri. Destas e de tantas outras
vagabundagens pelas imagens nascem cruzamentos imprevistos:
em 2012 Paolo Barbaro está em Lisboa, reencontra na cidade em
mutação (a gentrificação, as ruínas, as superfícies que contam uma
memória urbana) imagens como que vistas pelos olhos dos amigos
Ghirri, Guerzoni, Bizzarri. Manda ao artista estas fotografias que
parecem quadros dele, coisa que continua a fazer todas as vezes
que viaja. Guerzoni e Bizzarri tornam-se afectuosos organizadores
ou ensaístas. Desenvolve-se assim uma história de que esta
exposição mostra alguns vislumbres provisórios.



DISSIMULAÇÕES
imagens em torno de Lisboa
diálogo entre Franco Guerzoni e Paolo Barbaro
fotografia, pintura, fragmentos, ruínas
fotografias impressas pelo laboratório Arrigo Ghi di Modena
consultadoria artistica de Giulio Bizzarri
agradece-se a Antonella Monticelli o suporte técnico da exposição

Fotografias de Paolo Barbaro

Casa Avres Mazzetta
Fidenza (Parma), 2003
3 impressões de negativo cor
6 x 7 cm

No final do século XX, o arquitecto Vittorio Savi, que par-
tilhava comigo a amizade com Luigi Ghirri, convenceu-me a
tornar-me fotógrafo de arquitectura. Em 2002, pediu-me,
entre outras coisas, que documentasse a transformação do
bairro da cidade onde eu e Vittorio nascemos, Fidenza.
Tinha de documentar e conservar a memória dos lugares,
dos prédios que iam ser demolidos. Entre eles havia uma
construção muito feia que dava para a Praça da Estação dos
comboios; no rés-do-chão, havia uma garagem de bicicletas,
onde o meu pai já deixava a dele quando apanhava o com-
boio para ir trabalhar em Milão.
Documentei todo o exterior e os quartos do apartamento do
proprietário, cerca de 200 planos. Queria contar tudo o que
se ia perder: um lugar onde viveram pessoas, o que aquelas
pessoas viam naquele bairro. Assim, fechei as persianas e
fiz um furo no centro, transformando os quartos em quartos
escuros: o exterior projectava-se nas paredes que mostra-
vam traços de como aquele lugar tinha sido habitado.

Fotografias
para Franco Guerzoni
e Giulio Bizzarri, 2005
3 impressões de negativo cor
6 x 7 cm
1 impressão de negativo cor
9 x 12 cm  câmara estenopeica

A minha relação, de atenção e admiração, com as obras de
Franco Guerzoni remete para os anos 70 do século XX,
quando Franco é artista conceptual. Em 1994, o arquivo on-
de trabalho, o Centro Estudos e Arquivo da Comunicação da
Universidade de Parma, dedica-lhe uma grande exposição
antológica. Naquela altura, fotografo muitas obras suas,
Franco gosta da maneira como interpreto o seu trabalho. Em
2004, ele e o outro amigo, Giulio Bizzarri, pedem-me que
faça o trabalho fotográfico para uma instalação, Pitture
Volanti. É um trabalho complexo, em parte improvisado,
fotografo quadros ainda não pintados, o seu ateliê, os luga-
res onde se montará a exposição. Faço retratos de Franco
que são uma brincadeira entre amigos. Começo a passar os
fins-de-semana no seu estúdio, temos conversas e fazemos
projectos; de vez em quando, fotografo aquele espaço tão
cheio de imagens.



Lisboa, 2012
7 impressões lambda
a partir de ficheiro digital

As conversas com Franco e os projectos com Giulio – entre-
tanto publicámos as Lezioni di fotografia de Luigi Ghirri, o
amigo desaparecido que nos apresentou, depois um livro
sobre a paisagem da Emília Romana e o vinagre balsâmico,
fizemos pelo menos dez projectos ainda por realizar… – a-
companham-me noutras viagens, entrelaçam-se com outras
amizades e reflexões. Em 2012, estou no estúdio de Franco
quando um terrível terramoto destrói vilas inteiras da Pla-
nície Padana. Os amigos de uma destas vilas – Cavezzo, na
província de Modena, onde anos antes tinha realizado al-
guns projectos sobre a fotografia experimental – pediram-me
que fotografasse os estragos do património cultural. No
mesmo ano, estou em Lisboa com Giuseppe Morandi, o
Micio, a Lega di Cultura di Piadena, e tiro fotografias que se
parecem com quadros de Franco, e que guardam os sinais de
uma mudança e de uma memória – provavelmente, para mim,
mítica – da cidade, também através do fascínio terrível das
ruínas. Mando algumas fotos a Franco e a Giulio, come-
çamos a pensar realizar juntos alguma coisa em Lisboa, aqui
na Casa da Achada, que nos acolhe.

Franco Guerzoni
Franco Guerzoni nasceu em 1948 em Modena, onde vive e trabalha.
Desde os primeiros anos 70, no clima do Conceptualismo, dedica-se a uma pesquisa pessoal e intensa dos
sistemas de representação da imagem através do uso da fotografia. Muitos dos seus primeiros trabalhos
recorrem à fotografia de Luigi Ghirri. Desde os primeiros anos 80, dedica-se à realização de grandes obras que
reflectem sobre os temas da viagem, da arqueologia, do fragmento, como Decorazioni e Rovine (Decorações e
Ruínas) na Bienal de Veneza de 90 e Restauri provvisori (Restauros provisórios), expostos na Galeria Municipal
de Arte Moderna de Bolonha.
Entre as exposições individuaisais mais importantes de Franco Guerzoni, destacamos: em 1990, a participação
no Pavilhão Itália da 54ª Bienal de Arte de Veneza e no Forum Internacional Kunstmesse, em Dusseldorf; em
1994, a exposição individual na Galleria Civica Arte Contemporanea, Trento; em 1999, Orienti, no Palazzo
Massari, em Ferrara; em 2001, Pompei-Bombay, na Galeria Spirale Arte de Milão; em 2004, Pitture Volanti –
Arcangeli no Broletto de Reggio Emilia; em 2008 Powder Landscapes, na Montclair State University, New Jersey
(convidado por Paolo Barbaro e Nancy Goldring); em Fevereiro de 2013, La parete dimenticata, no Palazzo Pitti
em Florença.

Franco Guerzoni,  Vislumbre, 2018
gesso e pigmentos em moldura de gesso
24 x 15 x 5 cm



Paolo Barbaro:

Lisboa é um lugar que nunca teria visitado como turista.
Foram os amigos, como Giuseppe Morandi e o Micio,
que me levaram, para falar de imagens e para aprender
tantas coisas sobre as pessoas, a cidade, a política. As
fotografias de Giuseppe foram sempre um testemunho
da dignidade das classes oprimidas e uma luta por elas
e é evidente que não é apenas propaganda, mas acção
política directa sobre a percepção do mundo. Durante
muito tempo fui sentindo, de forma confusa, que devia
existir um terreno comum para fazer dialogar aquela
utilização das imagens com outras que achava impor-
tantes, e que era preciso ultrapassar a divisão entre
reflexão teórica e prática concreta. Nisto tive a sorte de
ter mestres realmente grandes, bastará citar Arturo
Carlo Quintavalle e o Micio, além de agradecer a quem
me «inventou» como fotógrafo: Franco Guerzoni e
Giulio Bizzarri que me levou para campanhas foto-
gráficas paisagísticas genialmente concebidas por ele, e
em particular um amigo/mestre que me levou para
campanhas de relevo urbano e arquitectónico.
Pelo tempo fora, foi mesmo a amizade que trouxe as
coisas, que provocou encontros, viagens, ocasiões.
Lisboa tornou-se capital de mundos possíveis reali-
zados. A amizade e a admiração pela obra de Luigi
Ghirri, depois pela de Franco Guerzoni, depois pela de
Nancy Goldring, autores aparentemente afastadíssimos
da cultura do realismo social que me tinha levado a
Lisboa, criou um fio de pensamentos e quase impôs
encontros, outras reflexões. Assim, eis-nos numa dada
altura em Nova Iorque, levando imagens e pensamentos

sobre a percepção do espaço italiano, e agora, graças à
Casa da Achada, eis-nos em Lisboa.
As fotografias foram tiradas tentando prolongar no fa-
zer imagens reflexões sobre as imagens, que talvez
fossem conversas entre Franco, Giulio – muitas vezes
voltando aos raciocínios de Luigi – Eduarda, Micio,
Nancy, Giuseppe e eu; e depois acontecia que encon-
trava paredes com a estrutura dos quadros de Franco e
eram ruínas que produziam um tempo e uma beleza
antagónica à mudança, à falsa renovação urbana, e que
na Casa da Achada encontrava com a Eduarda, o
Maçariku, a Diana, os Pedros e muitos outros uma sín-
tese entre uma requintadíssima pesquisa estética e uma
militância civil muito concreta. Ou reencontrava figuras
da transparência entre interiores e exteriores (entre
espaço privado e público, entre uma traça muito pró-
xima e uma cena paisagística) raciocínios que nos
tinham trazido as fotografias de Luigi Ghirri, a neces-
sidade de uma relação bela e consciente com os espaços
que habitamos. Isto, por acaso, acontecia também quan-
do, em 2012, um terrível terramoto arrasou uma parte
da Itália onde também tenho outros amigos, perto de
Modena onde mora Franco. Naquela ocasião fiz uma
campanha fotográfica muito analítica sobre os estragos
dos prédios, e aprendia quanto seria importante recons-
truir a relação dos habitantes com uma paisagem que de
repente se tornou brutalmente hostil, e via as duas faces
da beleza sublime das ruínas e do medo, do luto e do
desastre.

2017

Para Paolo, meu grande amigo
Como um biógrafo improvável, poderia escrever sobre
a vida de Paolo na convicção de que a sua vida seria
parte integrante do seu trabalho. Mas, nesta ocasião
especial, tentarei traçar o que considero serem, e não
sou o único, os resultados do seu trabalho recente.
As fotos a que faço referência são o produto quase
distraído de recolhas de viagens, onde nunca aparece o
exótico ou o pitoresco, mas, pelo contrário, uma
paisagem abandonada e moldada pelo tempo, um tempo
que, ele também distraído, molda as suas formas. A
paisagem a que Paolo se refere nas suas fotos delicadas
é aquela paisagem que não olhamos porque conhe-

cemos a sua dureza de ruína sem auréola. São as
paredes destruídas pelos abalos do terramoto, mas tam-
bém e mais simplesmente os sítios das obras aban-
donadas com materiais pobres que o acaso juntou para
nos falar duma estética não desejada e portanto aci-
dental. O que aparece nas fotos são materiais numa
desordem harmónica, confinados a um precioso rec-
tângulo que escolhe a instabilidade deles como frag-
mento de uma paisagem desconcertante. Paolo olha
através da câmara os fragmentos tornando-os volantes,
suspensos e alusivos a tanta pintura.



Em alturas várias, Paolo Barbaro confessou-me que são
resultados, para ele, inspirados por certas pinturas
minhas reunidas por títulos generosos como

«Arqueologias sem restauro», «Redescobertas» ou até
«Escavações superficiais». Se fosse assim, além do
prazer de ter involuntariamente produzido novas ener-
gias no seu olhar, pensaria no conceito de dissimulação
que desde sempre me fascina.
Um exemplo próximo para toda a gente: a visão surpre-
endente dos primeiros anos 80 da Villa Demidoff em
Pratolino, o palacete onde ainda podemos observar a
maravilhosa estátua habitável do gigante do Giam-
bologna e à volta as memórias das grutas com os
repuxos e os fantasmas dos mecanismos que habitavam
as caves. Além da visão distorcida do gigante que do-
mina o olhar, as caves estão hoje vazias de mecanismos
e o que foi um jardim das delícias é só memória. O
palacete, esvaziado nos séculos de abandono, dizia-me
naquela altura Alessandro Vezzosi, que organizou algu-
mas publicações chamadas «Jardim das maravilhas»,
vivia provavelmente nos mil fragmentos removidos ao
longo dos tempos para enfeitar as habitações à volta do
parque. Com os frequentes furtos de antigos vestígios,
por mão mais de inconscientes respigadores do que de
verdadeiros ladrões de antiguidades, activa-se um
mecanismo perverso que irradia à volta dos antigos
depósitos de objectos pequenos e grandes que fazem
figura nos belos salões dos habitantes dos arredores.
Irradiar é, portanto, a palavra que, além da minha me-
mória, aqui só assinalada, devolve a sugestão que
felizmente Paolo atribui ao meu trabalho. Se as visitas
ao meu ateliê e a visão das minhas pinturas sugeriram
ao fotógrafo as belas pesquisas que aqui se apresentam
na sua poética firmeza, assistimos àquele verdadeiro
renascimento da imagem noutra imagem, que afinal é o
comportamento mágico de renascimento de muitíssi-
mas imagens.
Eu, Giulio e com certeza o Prof. Carlo Arturo
Quintavalle sabíamos que Paolo, atrás da máscara de
estudioso de fotografia, escondia o saber fazer do
fotógrafo, em particular eu, que contava muitas vezes
com o seu discreto saber, quando procurava, além das
imagens habituais das exposições, o seu ponto de vista
especial, nunca banal e sempre sentido, suspeitava disto
há muito tempo. Parecia que, na sua infinita discrição,
não desejava sequer ser considerado fotógrafo, portanto
o meu pedido cauteloso e nunca directo equilibrava a
sua relutância. De resto, também a forma que Paulo tem
de atacar o assunto é cautelosa e desconfiada, como se
acrescentar uma nova imagem às infinitas imagens já
existentes constituísse uma preocupação que é preciso
acalmar através de movimentos de aproximação par-
ticularmente convincentes. Atitudes, poderíamos dizer,
diametralmente opostas às agitadas e complacentes do
fotógrafo que quer ser olhado enquanto fotografa, típi-

cas atitudes do foto-actor, de que Antonioni tanto gosta.
Usa muitas vezes pequenas máquinas, maquinazinhas

que ele tira dos bolsos furtivamente, aliás poder-se-ia
dizer sem se preocupar, e o resultado da foto é sempre
inquieto e surpreendente.
Mundos, os seus, insuspeitáveis antes de se ver o
resultado das fotos. Os meus olhos não vêem onde os
dele vêem e a surpresa está sempre assegurada, também
nesta ocasião, a sua forma de ver as ruínas pobres e
abandonadas torna-se, um sinal para observar o que
muitas vezes passa por nós, como nas paisagens vistas
do comboio.
E se não fosse verdade que as minhas pinturas tivessem
sugerido as fotos expostas e, ao contrário, as fotos
sugerissem potenciais pinturas? E pergunto-me ainda se,
pelo contrário, não teria sido uma gentileza do
fotógrafo a de ligar as suas imagens fotográficas às
minhas pinturas.
Também neste caso, assistiremos àquela magia que
muitas vezes permite às imagens gerar outras imagens.
Em ambos os casos, de qualquer forma, as fotos de
Paolo e as minhas pinturas, muitas vezes retomadas na
banca do ateliê, voltam a olhar-se, entrelaçam-se, falam
a mesma língua que afinal é a língua de uma não
definição, de uma imagem aberta e volante. Aquele não
acabado, de que nunca acabaremos de falar, que é o
prelúdio de uma imagem que não deseja fechar-se,
anuncia-se em toda a sua fragilidade, em construção.
Assim, as fotos de paisagem e as naturezas mortas
revelam casualidades e equilíbrios dos objectos retra-
tados que o olhar que voa sobre as coisas não pode
fixar.
Esta exposição não nos fala da arqueologia culta que já
estamos habituados a apreciar por ser um resto silen-
cioso do passado, mas antes da ruína que data de ontem
como um tempo nosso. As paredes rasgadas dos pré-
dios, os rebocos fragmentados evocam, aludem, dizem-
-nos que arqueologia é palavra de hoje, é aquela arque-
ologia do quotidiano sobre a qual desatentamente cami-
nhamos e que as belas fotos de Paolo nos devolvem,
dando-nos consciência disso.
De resto, dizia-me o amigo Giulio Bizzarri que Paolo
Barbaro também esteve muito próximo de Luigi Ghirri,
partilhando durante algum tempo o trabalho, funda-
mentalmente uma assistência, e que nem sequer Luigi
se tinha dado conta do seu talento, embora apreciasse o
seu carácter gentil e disponível. Num tempo, o nosso,
em que tudo e todos se exibem até ao paradoxo, a pru-
dência de Paolo em mostrar, assume um valor ainda
maior. E a prudência em mostrar as suas fotos a Luigi
no tempo maduro das suas pesquisas fez com que elas
ficassem suspensas e desconhecidas durante muito
tempo. A sua revelação de hoje é, por isso, uma feliz
surpresa.



Franco Guerzoni, 2018

lguns de nós conheceram Paolo Barbaro ainda
no outro milénio, em 1996, quando a Abril em
Maio organizou duas exposições bem diferen-
tes de Giuseppe Morandi: «Quem trabalha a
Terra na Baixa Padana» (na Galeria da Mitra), e

«Vigésimo Primeiro Verão» (na ZDB, então para os lados do
Cais do Sodré). Foram as duas primeiras exposições de
Morandi em Lisboa. Paolo Barbaro já tinha escrito sobre a
obra de Morandi, fotógrafo não profissional de origem cam-
ponesa. Veio participar em colóquios, em conversas e um
texto seu está no catálogo. Chama-se «Histórias de um
corpo».

Entre muitas outras coisas, dizia: «Assim, uma vez acabada,
para Morandi, a legibilidade existencial do campo, restam as
pessoas, os seus espaços e as suas representações, final-
mente os seus corpos a contar».

Alguns de nós encontraram-no (às vezes tocava guitarra), na
festa anual da Lega di Cultura de Piadena, na casa do Micio e
no seu pequeno bosque. Já trabalhava na Universidade de
Parma, precisamente no departamento de fotografia, que
veio a instalar-se na Cartuxa de Parma (não é a do
Stendhal…, mas fica no meio do campo), que também alguns
de nós visitaram, maravilhados pelo trabalho de recolha,
arquivo, pensamento que lá se constrói.

O Paolo tem vindo várias vezes a Lisboa, quase sempre com
o Morandi e o Micio, a propósito de exposições de fotografia,
que agora têm sido na Casa da Achada. A sua vinda em 2012
terá marcado (quase em silêncio, diga-se – «dissimula-
ções»?), o arranque dum trabalho que foi continuando,
sempre com Franco Guerzoni na cabeça, um interlocutor pri-
vilegiado, e a partir de Lisboa.

Para um ciclo a que chamámos «Para que serve a memória»
que se fez há dois anos aqui (e que tinha como subtítulo
«uma homenagem ao Maçariku»), o Paolo trouxe-nos belas
fotografias a cores de Nancy Goldring («Urban Amnesia», E.
U. A.). E trouxe também a própria Nancy, que vive longe. Na
mesma sala, uma grande antologia de fotos de Giuseppe
Morandi, quase todas a preto e branco (escolha e texto de
Paolo Barbaro) e as de Nancy Goldring. Esta «mistura» (não
foi a única) ajudou a pensar no papel não conservador que a
memória pode ter.

Terá sido um dos momentos em que Paolo Barbaro (aqui,
connosco) tentou tecer um «fio de pensamento» entre «a
cultura do realismo social que o tinha levado a Lisboa» e
«autores aparentemente afastadíssimos» dessa cultura,
como ele diz. Aparentemente, sublinhe-se. O que também
sempre nos interessou e nos vai movendo.

Tão difícil de fazer – quer por parte de quem «produz» e
«oferece» aos outros o que «produz», quer por parte de
quem «consome» (visita) e «procura» o que é «oferta»,
nesta sociedade de mercado.

A procura (fora do mercado) da ponte entre estas culturas
tem uma história no trabalho (e na vida) de Paolo Barbaro:
«Durante muito tempo fui sentindo, de forma confusa, que
devia existir um terreno comum para fazer dialogar aquela
utilização das imagens [as de Morandi] com outras que
achava importantes, e que era preciso ultrapassar a divisão
entre reflexão teórica e prática concreta» – escreve ele.

O Paolo tem passado nisto as suas «férias». Vemo-lo muitas
vezes, quase sempre, com uma máquina fotográfica nas
mãos, o que julgo que nunca (ou quase nunca) nos acon-
teceu com Giuseppe, que fotografa desde os anos 50 do
outro século… E que, lembramos entre parênteses este
pormenor, refere o pintor Fernand Léger, quando fala do
seu belo filme «Peto, o pedreiro» (2015), estabelecendo
semelhanças. Cultura popular e menos popular… As duas
práticas, as duas culturas interrogando-se. Sem preconceitos
e com saberes – teóricos e práticos. Descobrindo.

Num breve encontro com Franco Guerzoni, há uns tempos já,
no seu atelier de Modena, falámos desta exposição, e foi
difícil escolher qual seria a questão central que ela poria:
«Trabalho (artístico)» (que seria tema de um ciclo que se fez
na Casa da Achada-Centro Mário Dionísio)? «Ruínas»? Nos
dois casos: «transformações», «mutações» se se quiser. Que
incluem (via Paolo Barbaro) a de Lisboa. Estas duas questões
talvez se juntem na exposição. E provavelmente de maneiras
inesperadas.

É para nós impossível não referir isto, a propósito («isto
anda tudo ligado», de facto) – e não agradecer (se é que
estas coisas se agradecem): o Paolo e a Claudia Cavatorta
(que também faz a sua vida na Cartuxa de Parma), vieram
semanas antes do ciclo «Para que serve a memória»
trabalhar, por proposta sua. Catalogaram umas centenas de
máquinas fotográficas do Maçariku, fundador da Abril em
Maio e da Casa da Achada, desaparecido dois anos antes.
Passaram assim essas suas férias.

Foi, da parte deles, um trabalho (especializado) de memória,
resultado da preocupação – que também é nossa – com o
«para que serve» e com o ligar pontas, pessoas, ideias,
objectos e fortalecer as relações que aconteceram e vão
acontecendo. Mesmo quando não é tão fácil como pode
parecer.

A



Casa da Achada-Centro Mario Dionisio


