
!1

Universidade de São Paulo 
Museu de Arte Contemporânea 

Programa de Pós-Graduação Interunidades em Estética e História da Arte 

Um romance em cada foto:  
a popularização da fotomontagem por Francisco Aszmann  

nas décadas de 1950 e 1960 no Brasil 

Deborah Happ 

São Paulo 

Fevereiro 2016 



!2

Universidade de São Paulo 
Museu de Arte Contemporânea 

Programa de Pós-Graduação Interunidades em Estética e História da Arte 

Um romance em cada foto:  
a popularização da fotomontagem por Francisco Aszmann  

nas décadas de 1950 e 1960 no Brasil 

Deborah Happ 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação Interunidades em  Estética e 
História da Arte como exigência parcial para 
a obtenção do título de mestre, sob 
orientação da Profa. Dra. Helouise Costa. 

Fevereiro 2016



Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio
convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte.

Catalogação na Publicação
Serviço de Biblioteca e Documentação

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo

H111r
Happ, Deborah
   Um romance em cada foto:  a popularização da
fotomontagem por Francisco Aszmann  nas décadas de
1950 e 1960 no Brasil / Deborah Happ ; orientador
Helouise Costa . - São Paulo, 2016.
   124 f.

   Dissertação (Mestrado)- Programa de Pós-Graduação
Interunidades em Estética e História da Arte da
Universidade de São Paulo. Área de concentração:
Estética e História da Arte. 

   1. Fotografia. 2. Fotomontagem. 3. História da
Fotografia. I. Costa , Helouise, orient. II. Título.



!3

Agradecimentos 

Agradeço aos meus pais pela compreensão, pela dicas, por me mandarem dar uma 

volta no parque toda vez que ficava empacada. Principalmente meu pai, que sempre 

me lembrava de que quem escolheu estudar na USP fui eu e que eu poderia muito 

bem ter feito qualquer outra coisa da vida. 

Agradeço aos meus irmãos por me acharem a melhor pesquisadora do mundo e por 

me darem post-its e doces e queijos para que eu pudasse estudar melhor. 

Agradeço à minha família inteira pelo apoio infinito, mesmo nunca sabendo 

exatamente o que eu estava fazendo nem o que pretendo fazer com isso. 

Agradeço aos meu amigos pela paciência, por me ouvirem reclamar, pelo apoio. 

Principalmente minhas amigas colegas mestres: à Stella, à Tamires, e, 

principalmente, à Beatriz, que foi quase minha co-orientadora. 

Agradeço à Ligia pela comida e pelas conversas. À Thaissa, por sempre me ceder seu 

ombro para rir ou para chorar. À Gabi e ao João, que acham que meu mestrado não 

pode ser mais importante que cerveja artesanal e nachos. Ao Leo Ribeiro, pelas 

discussões acadêmicas intermináveis e também por me achar sempre muito 

inteligente. Agradeço a todos por reafirmarem que eu ia, eventualmente, conseguir. 

Agradeço às Minas Nerds por terem me cedido um espaço para exercitar minha 

escrita acadêmica, dando gás para que eu conseguisse encerrar a dissertação. 

Agradeço ao Sesc Consolação por ter sido o melhor segundo escritório e ter internet 

de graça e café barato quando eu não tinha nem cama em casa. 

Agradeço à Biblioteca Mário de Andrade por ter todos os livros e todas as revistas e 

todos os jornais do mundo. E por estar aberto sempre que fosse possível, com 

atendentes sempre muito simpáticos que se importavam com o andamento da minha 

pesquisa. 



!4

Agradeço ao Egon e ao Lawrence Aszmann por terem prontamente me aberto um 

espaço em seu estúdio e em seus pertences particulares para que eu pudesse 

pesquisar. 

Agradeço aos colegas de curso, ao Ângelo e ao Bruno que sofreram junto comigo e 

tornaram esse tempo mais leve. Tenho certeza que o trabalho de nós três ficou 

maravilhoso. 

Agradeço à Helouise por ter me aceitado no Programa e pela ajuda em todos os 

momentos cruciais. Por aceitar minhas ideias desconexas e por ter me apontado 

vários caminhos, além do mestrado, e ter feito eu perceber o que era, de fato, 

importante para mim. 

Agradeço, principalmente, aos meus antidepressivos e minha psicóloga. Sem eles, eu 

com certeza nunca teria chegado até aqui.



!5

Resumo 

Esta dissertação visa estudar a produção do fotógrafo Francisco Aszmann (1907 - 

1987), húngaro naturalizado brasileiro, que foi um dos responsáveis pela 

popularização da fotomontagem no Brasil entre as décadas de 1950 e 1960. Logo que 

chegou ao país, em 1948,  Francisco Aszmann fixou residência na cidade do Rio de 

Janeiro, onde trabalhou para a revista Sombra e abriu um estúdio comercial de 

fotografia que faria sucesso junto à elite carioca. Aszmann atuou não apenas como 

fotógrafo, mas também como professor de fotografia, membro de fotoclubes,  autor 

de livros sobre fotomontagem, colaborador de periódicos da grande imprensa e editor 

da revista especializada Fotoarte. Para Aszmann, a fotografia só atingia o patamar da 

arte por meio da fotomontagem. Esta pesquisa tem entre seus principais objetivos 

contribuir para a revisão de sua obra, para a identificação de suas referências 

artísticas e para a sua contextualização de sua produção a partir do conceito de kitsch 

na arte. Apesar das inúmeras atividades que desenvolveu no campo da fotografia, o 

trabalho de Francisco Aszmann é praticamente desconhecido nos dias de hoje. “Um 

romance em cada foto” foi o título de uma seção publicada por ele na revista mensal 

A Cigarra, entre 1950 e 1955, que irá nos ajudar a compreender a sua concepção de 

fotografia artística. 

Palavras-chave: fotografia; fotomontagem; Francisco Aszmann; revista Fotoarte; A 

Cigarra. 

Abstract 

This dissertation aims to investigate the photographic work of Francisco Aszmann 

(1907 - 1987), who was an Hungarian-born Brazilian, in part responsible for 

photomontage’s rise to popularity in Brazil between the 1950s and 1960s. As soon as 

he arrived in this country, in 1948, Francisco Aszmann took up residence in Rio de 

Janeiro, where he worked at Sombra magazine and opened a commercial 

photography studio that would be successful within Rio de Janeiro’s elite. Aszmann 
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acted not only as a photographer, but also as a teacher, a photoclub’s member, author 

of books , collaborator of illustrated magazines with wide circulation and editor of the 

specialized journal Fotoarte.  For Aszmann, photography only achieved art status 

through photomontage. The main objectives of this research are to contribute with 

the revision of his work, for the identification of his artistic references and to 

contextualize his work beginning at the concept of kitsch in art. Despite his numerous 

activities in the field of photography, Francisco Aszmann’s work is practically 

unknown at the present day. “Um romance em cada foto” (roughly translated “One 

story in each photo”) was the title of a section published by him in the monthly 

magazine A Cigarra, between 1950 and 1955. The relation established between texts 

and photographies in this section will help us to comprehend Aszmann’s conception 

of artistic photography. 

Key words: photgraphy; photomontage; Francisco Aszmann; Fotoarte journal; A 

Cigarra magazine. 
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Introdução 

O período mais conhecido da história da fotomontagem nos manuais de história da 

fotografia cobre as décadas de 1920 e 1930, com o surgimento das vanguardas 

artísticas, principalmente dos movimentos dadaísta,  surrealista e construtivista. Os 

artistas usavam muitas das técnicas artísticas e recreativas implementadas no século 

XIX, mas com o objetivo de afastar-se da pintura acadêmica e questionar o sistema 

de arte . Embora cada movimento tivesse sua própria intenção com a fotomontagem, 1

o objetivo comum era distanciar-se do realismo convencional atribuído à pintura e à 

arte burguesa em geral. Segundo Tadeu Chiarelli: 

“Os dadaístas berlinenses visavam, com suas fotomontagens (...) atacar e 
satirizar os desmandos da sociedade e da política burguesas que 
trafegavam nitidamente para o apogeu da Alemanha nazista. Os 
construtivistas soviéticos, por sua vez, enxergavam a fotomontagem como 
uma ferramenta para a divulgação/implantação definitiva do socialismo, 
ao mesmo tempo que a percebiam como uma arte nova, ao alcance das 
massas.”  2

Já no Brasil, não houve uma produção ampla e sistemática de fotomontagens como 

na Europa e encontramos apenas exemplos de criações esparsas. Os primeiros 

exemplos do uso da técnica de fotomontagem no Brasil vêm do carioca Valério Vieira 

(1862-1941), que realizava trabalhos comissionados para diversos fins, composições 

lúdicas para os clientes de seu estúdio fotográfico, além de fazer experimentações 

com seus próprios retratos. As artes técnicas, como o cinema e a fotografia, foram 

ignoradas pelos artistas modernistas da Semana de 22, o que justifica a ausência de 

fotomontagens nesse período. Mário de Andrade, único modernista a aventurar-se 

pela fotografia, considerava a fotomontagem como recreação, mas também como um 

bom exercício para entender a arte moderna .  3

Mais tarde alguns artistas iriam fazer fotomontagens de maneira pontual em suas 

carreiras, tendo o surrealismo como principal influência, especialmente o trabalho 

�  CHIARELLI, 2003.1

 CHIARELLI, 2003.2

 FABRIS, 2002.3
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Max Ernst. Desse período devemos citar Jorge de Lima e Athos Bulcão como os 

nomes mais destacados pelas pesquisas acadêmicas. Jorge de Lima reuniu 41 

fotomontagens no livro “A Pintura em Pânico”, de 1942, que foi lançado em apenas 

uma edição, em paralelo ao seu livro de poesias “Poesia em Pânico” . Dez anos depois 4

o artista plástico Athos Bulcão se dedicou a recortar imagens fotográficas de diversas 

origens para compor uma série de fotomontagens . Assim como Max Ernst, ambos 5

os artistas usavam imagens alheias, recortadas de revistas ilustradas e outras fontes, 

como matéria-prima para seus projetos. 

A bibliografia a respeito da fotomontagem no Brasil também é  escassa, percorrendo, 

além dos assuntos estabelecidos acima, os casos europeus, em especial os 

construtivistas soviéticos e dadaístas alemães . Ao procurar me aprofundar no 6

assunto para a preparação de meu projeto de mestrado me deparei com o livro 

“Fotomontagem e Arte” de Francisco Aszmann, publicado em 1961, que me levou à 

delimitação de meu objeto de estudo. O húngaro radicado no Rio de Janeiro, 

Francisco Aszmann, diferente de Athos Bulcão e Jorge de Lima, fazia fotomontagens 

com base em suas próprias fotografias. Ao realizar o levantamento bibliográfico sobre 

Francisco Aszmann, pudemos constatar que o fotógrafo teve uma produção de 

fotomontagens extensa, que circulava tanto na grande imprensa -  na revista A 

Cigarra -, quanto na imprensa especializada. Além disso, Aszmann editou durante 

muitos anos a revista fotográfica Fotoarte.  

Aszmann chegou ao Brasil, em 1948, devido à Segunda Guerra Mundial, tendo sido 

logo contratado pela revista Sombra para fazer retratos da elite carioca. Por causa do 

seu trabalho para a revista, tornou-se muito requisitado como fotógrafo de 

casamento, o que o levou a abrir um estúdio profissional. No entanto, para Aszmann, 

o que valia como arte eram as fotomontagens: 

“Resolvi (...) fazer fotografias de acordo com a minha imaginação, não 
como a realidade dos assuntos me oferecia, mas como eu os queria. Não 

 FABRIS, 2002.4

 COCCHIARALE, 1998.5

 A maioria dos estudos referentes à fotomontagem feitos no Brasil são da autoria de Annateresa 6

Fabris, que inclui pesquisas sobre dadaísmo, construtivismo e surrealismo. 
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reproduzir simplesmente os motivos - criá-los! E para realizar uma ideia 
irreal, serviu-me como arma poderosa - a fotomontagem!”  7

No ano de 1950, Francisco Aszmann sai da revista Sombra e passa a trabalhar para A 

Cigarra, onde permanece até 1955. No ano seguinte passa a atuar em O Mundo 

Ilustrado e, em 1958, começa a editar sua próprio revista, a Fotoarte, que dura até 

1974. Aszmann também ensinou fotografia em diversos fotoclubes, como na 

Associação Brasileira de Arte Fotográfica (ABAF), de 1950 a 1952, na Associação 

Carioca de Fotografia, a partir de 1953, no Foto Cine Light Clube, de 1958 a 1962, e na 

Nova Associação Carioca de Fotografia, de 1970 a 1972. Também ensinou na 

Sociedade Brasileira de Belas Artes entre 1973 e 1975. O fotógrafo continuou 

participando de concursos, totalizando 450 prêmios internacionais ao longo da vida. 

Em 1966, seus filhos fundaram o Foto Estúdio Aszmann, especializado em festas e 

casamentos, que funciona até hoje. Francisco Aszmann morreu no Rio de Janeiro, em 

1987. 

Observando a trajetória artística e pedagógica de Francisco Aszmann, levantamos a 

hipótese inicial para essa pesquisa de que o artista talvez tenha a produção mais 

consistente e sistemática de fotomontagens no Brasil, levando em consideração a 

extensão de tempo em que se dedicou a esta produção e, principalmente, o seu 

esforço para a divulgação da técnica. Essa condição se confirmou a partir do 

levantamento e análises que realizamos para essa dissertação. No entanto, apesar de 

sua extensa produção, Aszmann permanece desconhecido na atualidade, o que em 

grande medida justifica a pertinência desse estudo. Como metodologia de trabalho 

partimos do levantamento da contribuição de Francisco Aszmann para revistas 

comerciais de grande circulação, como Sombra e A Cigarra e em seguida para a 

imprensa especializada, mais especificamente a Fotoarte. Essa etapa requereu um 

minucioso levantamento não apenas das revistas, mas também dos livros que ele 

publicou, Fotomontagem e Arte e História de 13 Fotos. Esse trabalho foi seguido da 

catalogação das imagens, da análise dos diferentes tipos de colaboração realizados 

por ele, além da avaliação da sua circulação e do impacto que tiveram na imprensa na 

época. 

 ASZMANN, 7
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Essa dissertação foi estruturada em três capítulos. O primeiro busca contextualizar a 

fotomontagem, especificando os diferentes conceitos dados pelos principais 

pesquisadores do tema e apresentar um levantamento histórico da prática da 

fotomontagem desde o século XIX, incluindo o Brasil.  Esse levantamento não 

pretende ser exaustivo, mas apenas trazer as principais referências que serão 

importantes para analisarmos o trabalho de Aszmann nos capítulos seguintes. O 

segundo capítulo visa detalhar as inúmeras atividades profissionais de Francisco 

Aszmann. Já o terceiro e último capítulo busca trazer duas contribuições distintas. 

Primeiramente apresenta artistas norte-americanos e europeus da primeira metade 

do século XX que trabalharam intensamente com a fotomontagem fora do circuito 

das vanguardas artísticas e que não constam nos livros de história da fotografia, a 

saber, Angus McBean, Clarence John Laughlin, Pal Funk Angelo, Pierre Boucher  e 

William Mortensen. Já na segunda parte desse capítulo buscamos contextualizar a 

produção de Francisco Aszmann em relação a esses fotógrafos e à história da 

fotomontagem apresentada no primeiro capítulo. Levantamos a hipótese de que a 

produção de Aszmann teria sido esquecida devido às mudanças posteriores no gosto, 

à superação dos preceitos morais que ele defendia em seus textos e fotomontagens e à 

vinculação de sua estética ao kitsch. Para isso utilizamos como suporte as reflexões de 

Theodor Adorno, Gillo Dorfles e Susan Sontag.  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Capítulo 1 - A fotomontagem em contexto 

Em seu livro Fotomontagem e Arte, publicado em 1961, Francisco Aszmann afirma 

que “a fotomontagem é uma associação de várias fotografias para formar uma obra 

pré-determinada”. Segundo ele, por se tratar de um conjunto de realidades a 

fotomontagem é sempre irreal e por isso possibilita que o fotógrafo se aproxime do 

que seria o ideal, já que ao utilizá-la ele não estaria sujeito aos limites da fotografia.  

Aszmann em nenhum momento questiona o termo fotomontagem e nem fornece um 

panorama histórico de sua utilização. O livro é, na verdade, um manual que se propõe 

a ensinar técnicas para se atingir certos resultados por meio de exemplos tomados 

dos próprios trabalhos do autor. No entanto, ao contrário do que Francisco Aszmann 

sugere, a definição do termo fotomontagem não é um dado a priori. As técnicas de 

montagem de imagens e negativos foram criadas  no século XIX, tendo sido 

aperfeiçoadas ao longo do tempo e utilizadas em diferentes contextos com 

nomenclaturas diversas. Além disso, mesmo hoje não há consenso entre os autores 

que estudam o tema.  

Neste capítulo abordaremos, primeiramente, as diversas definições de fotomontagem 

dadas pela bibliografia consultada. Discutiremos como os autores abordam a 

fotomontagem e estabeleceremos paralelos e diferenças entre eles, além de definir o 

conceito com qual iremos trabalhar nesta pesquisa. Em seguida iremos tratar do uso 

das técnicas de montagem fotográfica no século XIX no contexto da arte e da cultura 

popular, abordando a fotografia alegórica e a fotografia vernacular. Por fim, 

traçaremos um panorama do uso da fotomontagem no Brasil, seja por fotógrafos 

profissionais de estúdio, como Valério Vieira e Gilberto Rossi na virada do século 

XIX, seja por artistas como Jorge de Lima, Athos Bulcão e Alberto da Veiga 

Guignard, que produziram fotomontagens de maneira pontual em suas carreiras 

entre as décadas de 1930 e 1950. Nosso objetivo neste capítulo é problematizar o 

conceito de fotomontagem e levantar os antecedentes dessa prática e suas formas de 

circulação, a fim de contextualizarmos a obra de Francisco Aszmann não apenas no 

Brasil como também em relação à produção internacional.
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1.1 - Fotomontagem: definições 

A fim de problematizar o conceito de fotomontagem selecionamos textos de Dawn 

Ades , Michel Frizot , Clement Chéroux , Annateresa Fabris , e Mia Fineman .  8 9 10 11 12

Ades e Frizot são autores de dois livros intitulados igualmente Photomontage, 

publicados originalmente em 1976 e 1991, respectivamente, que se tornaram 

referências obrigatórias sobre o tema. Chéroux tem se dedicado ao estudo da 

fotomontagem no contexto da cultura popular, enquanto Fabris analisa a utilização 

dessa técnica pelas vanguardas históricas. Mais recentemente Fineman organizou 

uma exposição, que resultou também em livro, em que aborda o uso das 

manipulações fotográficas antes do aparecimento do Photoshop, colocando esse 

software como um marco na discussão sobre o assunto. 

Dawn Ades em seu estudo pioneiro sobre o uso da fotomontagem pelas vanguardas 

históricas afirma que “a manipulação da fotografia é tão antiga quanto a própria 

fotografia”. Para sustentar seu argumento ela cita os desenhos fotogênicos de Fox 

Talbot e as diversões populares tais como catões postais e álbuns fotográficos 

realizados no século XIX. A autora cita também o uso da fotografia compósita pelos 

pictorialistas na mesma época e adverte que esse não é o universo sobre o qual trata o 

seu livro. A autora afirma ainda que não há um consenso sobre o uso do termo 

fotomontagem por parte de artistas e historiadores e tenta recuperar o histórico do 

seu surgimento.  

“O termo ‘fotomontagem’ não foi inventado até logo depois da Primeira Guerra 
Mundial, quando os dadaístas de Berlim precisavam de um nome para 
descrever sua técnica de introduzir fotografias dentro de seu trabalho. (…) A 
palavra passou a circular, portanto, no contexto do movimento de arte (ou anti-
arte). O nome foi escolhido com unanimidade pelos dadaístas de Berlim, mesmo 

 ADES, 1986.8

 FRIZOT, 1991.9

 CHÉROUX, 1998.10

 FABRIS, 2013.11

 FINEMAN, 2013.12
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que mais tarde eles fossem discutir as origens históricas exatas dentro do seu 
grupo.”  13

Segundo Dawn Ades, Raoul Hausmann, George Grosz, John Heartfield, Johannes 

Baader e Hannah Höch recusavam-se a se referir a si mesmos como artistas e 

preferiam ser tratados como engenheiros . Eles usavam a palavra alemã 14

“Monteur” (montador, mecânico) para se identificarem e “Montage” (montagem) 

para definir a natureza de seus trabalhos: imagens montadas e construídas a partir de 

fragmentos de imagens de outras origens. Após investigar o uso da fotomontagem 

pelos vários movimentos de vanguarda a autora esclarece o uso que fará do termo: 

“Minha intenção ao compilar esse livro foi incluir trabalhos onde o imagético é 
predominantemente fotográfico, tanto por meio da colagem quanto da  
refotografação, muito mais do que de acordo com a técnica” .  15

Desse modo Ades adota um conceito amplo de fotomontagem que lhe permite incluir 

em seu livro, por exemplo, os fotogramas que segundo ela reúnem características 

muito similares à fotomontagem, já que “transformam as relações habituais entre os 

objetos, subvertem as escalas e sugerem efeitos espaciais estranhos” .  16

O livro Photomontage: Experimental Photography Between the Wars, de Michel 

Frizot, traz um pequeno ensaio sobre o tema como introdução a um conjunto de 60 

fotomontagens e um posfácio, também sucinto, sobre os antecedentes da 

fotomontagem no século XIX. Do mesmo modo que Dawn Ades, Frizot não 

estabelece um conceito fechado de fotomontagem.  

 ADES, 1996, p.12. Do original: “The term ‘photomontage’ was not invented until just after the First 13

World War, when the Berlin Dadaists needed a name to describe their technique of introducing 
photographs into their works. (...) The word gained currency, therefore, in the context of an art (or 
anti-art) movement. The name was chosen with unanimity by the Berlin Dadaists, although they were 
later to dispute its exact historical origins within their own group”. Tradução da autora.

 ADES, 1996, p.12. Na sequência autora apresenta as características da fotomontagem dadaísta e 14

das demais vanguardas européias, esclarecendo as diferentes formas como essa técnica foi usada 
nas primeiras décadas do século XX.

 ADES, 1996, p. 17. Do original: “My practice in compiling this book has been to include works when 15

the imagery is predominantly photographic, whether collaged or rephotographed, rather than 
according to the technique.”

 ADES, 1996, p. 17. Do original: “(...) they can transform relationships between familiar objects, 16

upset the scale, suggest strange spacial effects, in a way very similar to photomontage”.
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“Não há uma real definição de fotomontagem. É basicamente uma prática 
que inclui a fotografia como um dos materiais de uma imagem compósita, 
complementada por planos, linhas, recortes, objetos encontrados, e que 
também incorpora a impressão de dois negativos sobrepostos. (...) A 
fotomontagem evita o elitismo da obra única. Ela clama por ser um 
produto múltiplo, como a fotografia. Fotomontagem não tem regras a não 
ser aquela da sua própria autonomia” . 17

Para o autor, a fotomontagem consiste em qualquer tipo de produção, artística ou 

não, feita da reunião de materiais de origens diversas com predominância da 

fotografia. Além de levantar os atributos técnicos da fotomontagem, Frizot segue 

explicando que a fotografia acrescenta um realismo cru à produção, característico do 

universo fotográfico. Assim, o seu êxito estaria ligado ao fato de a veracidade da 

fotografia pura e direta ser questionada, visto que cada porção da imagem final 

invoca sua própria realidade subjetiva, formando, segundo ele, uma espécie de 

caleidoscópio de verdades. 

Clément Chéroux, em artigo de 1998, estabelece a possível influência das recriações 

fotográficas – fotomontagens amadoras, montagens utilizadas por revistas ilustradas 

e cartões postais fantasiosos – no trabalho dos artistas de vanguarda, como Man Ray, 

László Moholy-Nagy, Max Ernst, Hannah Höch e Salvador Dali . Chéroux afirma que 18

esses artistas tiveram contato com as fotografias compósitas de origem popular e se 

apropriaram de muitas das suas características, tanto formais, como a colagem e a 

distorção, quanto do ponto de vista do discurso do absurdo, do humor e da 

brincadeira: 

“A partir das colagens dos cubistas, sabemos que o princípio da colagem, 
montagem ou associação livre, ou seja, a justaposição de elementos de 

 FRIZOT, 1987, p.3. Do original: “There is no real definition of photomontage. It is basically a practice 17

which includes photography as one of the materials of a composite image, complemented by planes, 
lines, cut-outs, objects trouvés, and also incorportating the printing of two superimposed negatives 
(…) The photomontage avoids the elitism of the unique work. It claims to be a multiple product, like 
the photograph. Photomontage has no rules other than that of its own autonomy”. Tradução da 
autora..

 CHÉROUX, 1998.18
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representação díspares é uma das principais contribuições da estética 
moderna.”   19

No texto que compõe o catálogo “The Stamp of Fantasy”, Chéroux retoma este tema 

ao abordar os cartões postais com temas fantasiosos produzidos na virada do século 

XIX. Mais uma vez ele não define exatamente o que é fotomontagem, mas enfatiza a 

sua apropriação pela cultura popular. Ao comentar esse tipo de apropriação, Chéroux 

indica que “(...) precisamos entender a integração, no trabalho do artista, de 

elementos tradicionalmente considerados exógenos para a esfera artística” . Ele cita 20

como exemplo o reuso de materiais cotidianos, desde imagens da publicidade, 

logotipos de marcas famosas, até o uso de recortes fotográficos, pedaços de tecido, 

bilhetes de trem e pedaços de madeira, para a composição de obras de arte. 

A partir desses dois textos podemos concluir que Clément Chéroux aponta a 

associação livre oriunda das recriações fotográficas como o principal caminho 

trilhado pela modernidade, sendo a distorção, própria da fotografia, um dos recursos 

utilizado à exaustão pelos artistas de vanguarda principalmente do Surrealismo e da 

Bauhaus. No entanto, enquanto nas fotomontagens populares os recursos de 

justaposição e distorção eram usados para produzir o riso e a sátira, os artistas 

utilizavam os mesmos recursos para questionar a arte por meio da fotografia. Para o 

autor as vanguardas tomaram muitos aspectos da cultura popular para sua arte e a 

fotomontagem moderna teria, portanto, origens populares. 

Tomando outro ponto de partida, Annateresa Fabris define fotomontagem como uma 

justaposição de imagens de origem fotográfica. A autora, no entanto, prefere se ater 

às suas diversas funções mais do que às suas características técnicas: 

“Graças a essa justaposição, o fotógrafo e o artista podem contar histórias, 
ilustrar fatos com imagens, representar passagens, cenas histórias, 

 CHÉROUX, 1998. p. 8 Do original: “Depuis les papiers collés des cubistes, on sait que le principe 19

du collage, du montage ou de l'association libre à savoir la juxtaposition d'éléments représentationnels 
hétéroclites constitue l'un des apports majeurs des avant- gardes à l'esthétique moderne”. Tradução 
da autora..

 CHÉROUX, 2007, p.200. Do original: “By “apropriation” we need to understand the integration, into 20

the artist’s work, of elements traditionally considered exogenous to the sphere of art.”, Tradução da 
autora.
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folclóricas, mitológicas, expressar algo que não exista na realidade direta e 
cotidiana, revelar as contradições do sistema social ou legal, denunciar, 
criticar, promover, descobrir e representar o real através de um ponto de 
vista pessoal” . 21

Assim, para a autora, a fotomontagem pode ser entendida como uma maneira mais 

criativa e subjetiva de se fazer fotografia, remodelando as características reais de 

objetos capturados pela câmera através de recortes e justaposições. A subjetividade 

da fotomontagem viria, então, da possibilidade de cada pessoa escolher recortes 

fotográficos diferentes, isolá-los de seu contexto original e usá-los de diversas 

maneiras para expressar o que desejam. Ainda segundo Fabris, da mesma forma que 

ocorre com outras modalidades de obras de arte, o significado das fotomontagens 

dependeria da experiência de quem olha, podendo ser interpretadas de diferentes 

formas de acordo com os desejos e as vivências de cada um: 

“A fotomontagem (…) pode ser concebida como uma atitude que, ao 
explorar o espaço da imagem, detecta nele um conjunto de signos graças 
aos quais são potencializados os sentidos de confusão e desfusão 
provocados pelo primeiro contato. Trabalhando contra a lógica coesiva da 
fotografia, a fotomontagem coloca em xeque a identidade de cada signo. 
Rompe-se, assim, o elo entre o sujeito e o efeito pacificador do 
enquadramento da imagem que remete a um sentimento de integração e 
pertencimento a um quadro comum”.  22

De acordo com Annateresa, independente do que é retratado, em função das origens 

diversas da matéria-prima utilizada para produzir uma fotomontagem, olhá-la 

sempre nos causa estranhamento, pois percebemos que nela sempre há algum 

elemento disparatado, que não pertence ao restante da imagem, assim como acontece 

no sonho . É evidente que associar fotomontagem aos sonhos é uma operação 23

 Em palestra ministrada durante o IV Encontro de Pensamento e Reflexão na Fotografia, 21

Annateresa Fabris se concentrou em dois usos distintos para a fotomontagem, dentre tantos outros 
possíveis: um uso poético ligado ao Surrealismo, no caso de Jorge de Lima, e outro de denúncia 
política ligado ao Dadaísmo, exemplificado pelo trabalho de John Heartfield. FABRIS, 2015. “A 
fotomontagem como discurso crítico”, Museu da Imagem e do Som, São Paulo, 30/5/2015.

 FABRIS, 2002, p.2. Em seu artigo dedicado exclusivamente às fotomontagens de Jorge de Lima, 22

Fabris estabelece um paralelo entre a fotomontagem surrealista e os sonhos analisados por Freud, 
na medida que ambos funcionariam, segundo ela, desconstruindo e reambientando imagens e ideias 
de forma subjetiva.

 FABRIS, 2002, p.2. 23
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essencialmente surrealista, visto que essa vanguarda era baseada nas teorias de 

Freud. Isso, no entanto, não deixa de evidenciar a forma como as fotomontagens são 

lidas de maneira geral: fotografias em que alguma coisa está errada, mas nem sempre 

conseguimos identificar exatamente o quê. Ao tratar das colagens de Max Ernst, 

Fabris afirma: 

“A escolha da imagem fotográfica no primeiro momento é estratégica (...), 
por ser de natureza paradoxal: faz brotar a verdade da mentira, tornando 
improvável uma forma de visualidade à qual a sociedade havia conferido o 
estatuto de documento verídico”.  24

Os surrealistas explicitavam o recurso da fotomontagem. Annateresa Fabris esclarece 

que os surrealistas também produziam fotomontagem, mas como preferiam se 

distanciar da ideologia dos dadaístas de Berlim, que cunharam o termo, chamavam a 

técnica de colagem. O que Max Ernst demonstrava em suas colagens, portanto, era a 

poética da desconstrução do mundo ao seu redor. O artista escolhia recortes de 

jornais, revistas, manuais de medicina, livros de biologia, fotografias de outras 

origens, gravuras de livros do século XIX, entre outras fontes, e reassimilava-as de 

modo a compor novas imagens, pinçando elementos de origens diferentes e 

desambientando-as, causando estranhamento e questionando os limites 

convencionais da representação . Dessa forma, podemos perceber que, para Fabris, 25

além de uma técnica de reassimilação fotográfica, a fotomontagem é uma forma de 

reorganização de imagens a fim de produzir um novo discurso. 

Mia Fineman, curadora da exposição “Faking It: Manipulated Photography Before 

Photoshop”, realizada no Metropolitan Museum of Art, New York, não explicita o 

conceito de fotomontagem utilizado, mas procura definir o que é uma imagem 

manipulada como sendo aquela em que “a imagem final não seja idêntica ao que a 

câmera viu no momento em que o negativo foi exposto” .  Além disso, a autora 26

separa imagens manipuladas em dois grupos: as fotografias compósitas com 

 FABRIS, 2013, pp. 116-117.24

 FABRIS, 2013, p. 113.25

 FINEMAN, 2013. p.7. Do original: “(...) the final image is not identical to what the camera ‘saw’ in 26

the instant at which the negative was exposed”. Tradução da autora.



!19

aparência de realidade sem emendas, como as imagens de Henry Robinson do século 

XIX, que veremos com mais detalhes no item a seguir, e as fotomontagens que se 

caracterizam pela fragmentação gráfica, como as dos dadaístas da década de 1920. A 

autora prefere focar no primeiro grupo sobre o qual comenta: 

“As imagens tem um sentido de coerência pictórica e ilusionismo 
representativo; eles miram em ser visualmente convincentes até quando 
mostram coisas que não estamos sujeitos a encontrar no mundo real.”  27

Na exposição que organizou Fineman buscou reunir imagens que dão a ilusão de 

serem reais, porém usam técnicas e artifícios para simular a realidade. A autora 

lembra, no entanto, que todas as decisões envolvidas no processo fotográfico, ao 

escolher traduzir o mundo colorido e tridimensional em uma imagem plana e 

monocromática, são manipulações da realidade. No catálogo ela reúne processos de 

manipulação existentes desde o desde o surgimento da fotografia até hoje, tais como 

dupla exposição, fotomontagem, combinação de negativos e retoques feitos a lápis. É 

preciso lembrar, no entanto, que a mostra teve patrocínio da Adobe, empresa 

responsável pelo software de edição de imagens Photoshop, frequentemente 

demonizado por distorcer a realidade. Maria Yap, diretora sênior da empresa na 

época da publicação do catálogo afirma que: 

“Por mais de vinte anos – desde o seu primeiro lançamento, em 1990 
– o software Abode® Photoshop® foi acusado de diminuir a 
veracidade fotográfica. A hipótese implícita tem sido de que 
fotografias antes de 1990 capturavam a realidade natural e que as 
manipulações que o Photoshop tornou possíveis comprometiam essa 
realidade”  . 28

A curadoria da exposição parece ter assumido o compromisso de mostrar que 

realmente havia manipulação fotográfica em larga escala feita manualmente 

desde o início da história da fotografia e que o software apenas possibilitou que 

 FINEMAN, 2013. p. 8. Do original: “The images have a sense of pictorial coherence and 27

representational illusionism; they aim to be visually convincing even when they depict things one is 
likely to encounter in the real world.” Tradução da autora.

 FINEMAN, 2013, p. XIII. Do original “For more than twenty years – since its first release, in 1990 – 28

Abode® Photoshop® software has been accused of undermining photographic truthfulness. The 
implicit assumption has been that photographs before 1990 captured the unvarnished truth and that 
the manipulations made possible by Photoshop compromised that truth.”. Tradução da autora..
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essas manipulações fossem realizadas mais facilmente por meios digitais. Sobre 

essa questão devemos considerar que fazer uma fotomontagem bem-feita no 

computador também requer destreza e habilidades específicas, no entanto, o 

processo torna-se muito mais simples e barato do que ter de usar ampliadores e 

manipular produtos químicos e  negativos delicados. O Photoshop pode não ter 

diminuído a veracidade fotográfica, mas com certeza democratizou o acesso à 

produção de imagens adulteradas em comparação aos processos manuais.   

 É importante fecharmos o panorama apresentado até aqui sobre o uso do termo 

fotomontagem. Dawn Ades denomina as obras realizadas no século XIX que 

incluem manipulações como fotografias compósitas e considera a 

fotomontagem em sentido amplo como sendo a prática de assimilação de 

materiais diversos que se inicia com as vanguardas histórias e que pode incluir, 

por exemplo, os fotogramas. Já Michel Frizot define que todas as obras 

baseadas na assimilação de materiais diversos, predominantemente 

fotográficos, podem ser cosideradas fotomontagens. Chéroux não define 

fotomontagem, mas assim como Ades considera as obras manipuladas 

realizadas no século XIX como fotografias compósitas e passa a utilizar o termo 

para a produção dos artistas de vanguarda. Annateresa Fabris, por sua vez, 

busca não se deter somente nas características técnicas da fotomontagem para 

defini-la e prefere apontar o uso da fotomontagem como discurso, ou seja, como 

um meio de expressão criativo, um processo poético e semântico. Mia Fineman, 

por fim, não define fotomontagem, mas reitera a separação entre as fotografias 

compósitas do século XIX e as fotomontagens de vanguarda, utilizando o termo 

para nomear os mais diversos tipos de manipulações, inclusive as imagens 

produzidas com o auxílio do Photoshop. 

Nesta pesquisa assumimos que há dois tipos de fotomontagem: aquele feito 

para criar a ilusão do real como no século XIX – o que Dawn Ades, Clément 

Chéroux e Mia Fineman denominam de fotografia compósita – e aquele 

construído com a intenção de confundir e distorcer a realidade, como praticado 

pelas vanguardas europeias. Porém, concordamos com Michel Frizot quando ele 

afirma que todas as obras feitas de resquícios fotográficos retrabalhados podem 

ser consideradas fotomontagens e com as considerações de Annateresa Fabris 
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de que a fotomontagem não é apenas uma técnica, mas uma atitude que se vale 

e se faz através de um discurso, qualquer que seja. A fotomontagem portanto, 

para os fins desta dissertação, pode ser definida como um meio de expressão a 

serviço de um projeto criativo e conseguido através do processo de apropriação 

e combinação de diversos elementos fotográficos de origens diferentes 

formando uma única imagem final. O objeto resultante desta prática pode 

resultar da sobreposição de negativos, da dupla exposição ou do simples 

agrupamento de recortes fotográficos.  

Veremos, a seguir, as origens da fotomontagem no século XIX e como a técnica 

foi usada como base da Fotografia Alegórica pelos fotógrafos Oscar Rejlander e 

Henri Peter Robinson. Esse panorama será importante para tentarmos 

recuperar as filiações do trabalho de Francisco Aszmann nos capítulos 

seguintes. 
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1.2. A fotomontagem como arte: a fotografia alegórica de Oscar Rejlander 
e Henry Peter Robinson 

No século XIX, a fotomontagem teve diversos usos entre os quais a compensação das 

deficiências geradas pelo caráter rudimentar das primeiras câmeras fotográficas e a 

produção de fotografias alegóricas. O fotógrafo Gustave Le Gray, por exemplo, 

especializou-se na produção de imagens formadas pela junção de negativos. Nas 

cenas de praia que costumava produzir ele utilizava dois fragmentos diferentes: um 

do mar em primeiro plano e outro do céu, já que era impossível capturar os dois no 

mesmo negativo com a mesma definição de detalhes . Pesquisas recentes tem 29

demonstrado que alguns fotógrafos chegavam mesmo a montar verdadeiros quebra-

cabeças, encaixando vários negativos para formar uma única imagem - como no caso 

de edifícios de arquitetura rebuscada - já que não era possível dar foco em toda a 

profundidade de campo . Assim, a fotomontagem construía imagens idealizadas, 30

embora fidedignas à realidade. 

Um outro uso importante da fotomontagem no século XIX foi destinado à produção 

de imagens alegóricas. Nesse contexto destacam-se os nomes de Oscar Rejlander 

(1817-1875) e Henri Peter Robinson (1830 - 1901). Oscar Rejlander foi o fotógrafo que 

mais investiu na produção de fotomontagens, tendo sido o idealizador da vertente 

chamada Fotografia Alegórica. Rejlander nasceu na Suécia e atuou como fotógrafo na 

região industrial da Inglaterra. No começo de sua carreira, foi pintor, tendo 

começado a fotografar em 1853 . Sua obra mais conhecida, “The two ways of life”, de 31

1857, é composta por mais de 30 negativos e tem o tamanho de uma pintura de 

cavalete [FIGURA 1]. O trabalho mostra um sábio com dois jovens ao seu lado que 

se encaminham para modos distintos de viver: um em direção à virtude e o outro aos 

vícios . As influências da pintura acadêmica na obra de Rejlander são evidentes. A 32

sua intenção era mostrar ao artista “(...) o quão útil a fotografia poderia ser como 

recurso artístico, não apenas nos detalhes, mas na preparação do que poderia ser 

 ADES, 1992. p.9.29

 FINEMAN, 2013. p 45.30

 FINEMAN, 2013.31

 ADES, 1992.32
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considerado o rascunho mais perfeito da sua composição” , evidenciando que tanto 33

na pintura quanto na fotografia era necessário planejar o posicionamento e a 

expressão dos modelos, as disposições das vestimentas e dos tecidos, a sombra e a 

luz . 34

É possível perceber também que Rejlander não tentava imitar a realidade, mas sim 

criar cenas mitológicas e épicas, como as pinturas pré-rafaelistas em voga na época .  35

“Two ways of life” é deliberadamente construída. Cada gesto, cada detalhe é 

determinado pelo autor . Nesse sentido, Pavan afirma que: 36

“Observando a importância do truque para a produção de  uma aparência 
natural, o eminente fotógrafo Oscar Gustav Rejlander concluiu que a 
especificidade do meio fotográfico era “uma estranha mistura de verdade e 
ficção”. Apesar de um “referente exterior” ou de uma “naturalidade 
transcendente”, o truque (seletivo ou combinatório) é a marca que o 
fotógrafo imprime sobre a natureza.”  37

Vemos que Rejlander considerava o artifício de representar a natureza à luz da 

subjetidade do fotógrafo como a marca da autoria na fotografia. Considerava, 

também, que as ideias expressas na obra - e não a técnica - é que colaboravam para 

torná-la arte. No entanto, as boas intenções de Rejlander foram interpretadas de 

maneira dúbia pela crítica. A Photographic Society of London chamou “Two ways of 

life” de a “mais fina fotografia de sua classe já produzida” . Por outro lado, a nudez 38

crua e em detalhes minuciosos apresentada pela fotografia incomodava de tal forma 

 Do original: “(...) to show the artist how useful photography might be as an aid to their art, not only in details 33

but in preparing what may be regarded as a most perfect sketch of their composition”. Tradução da autora. 
ADES, 1992, p. 7

 PAVAN, 1991. p. 237.34

 Pavan estabelece um paralelo entre a fotografia e a pintura pré-rafaelista, afirmando que ambos 35

vão de encontro aos fundamentos da pintura acadêmica vitoriana ao usarem a fidedignidade na 
composição de seu trabalho. PAVAN, 

 O catálogo busca traçar um panorama da mis-én-scéne na fotografia. Nesse contexto, Rejlander é 36

usado como um dos primeiros exemplos a usarem cenografia e figurino para compôr uma fotografia. 
La photographie mise en scéne: créer l’illusion du réel.

 PAVAN, 1991. p. 237.37

 FINEMAN, 2013. p. 76. Do original: “the finest Photograph of its class ever to be produced”. 38

Tradução da autora.
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que a obra chegou até a ser censurada quando foi exposta em Edimburgo no ano 

seguinte .  39

Rejlander defendeu-se lendo um discurso em 6 de abril de 1858 para os membros da 

Photographic Society of London, então presidida por Roger Fenton . Como 40

comentamos anteriormente, Rejlander dizia que tanto a fotografia quanto a pintura 

usam os mesmos procedimentos de composição e criação, distribuição de elementos 

e de luzes e sombras no quadro. O fotógrafo também afirmava que, justamente por 

chocar e conseguir incitar a fantasia do espectador, a fotografia deveria ser 

considerada arte. Ele argumentava que a fotografia era mais verdadeira visto que a 

técnica passava por menos processos de mediação em comparação com a 

pintura .Annateresa Fabris afirma que: 41

“Ao negar o caráter espontâneo e imediato da fotografia e ao considerá-la 
um produto artificial como todas as demais artes, Rejlander advoga para o 
fotógrafo a liberdade de escolha temática, embora não deixe de reconhecer 
que a especificidade da nova imagem estabelece limites para a fantasia. 
Isso, no entanto, não constitui obstáculo. Se a realidade exterior é um 
referente obrigatório, se a imagem possui uma naturalidade 
“transcendental”, é possível escamoteá-la lançando mão dos truques 
propiciados pela fotografia: simulação, ampliação, etc. Desse modo (…) 
Rejlander percebe que a verdade da fotografia está no truque e que um 
excesso de verdade pode fazer surgir a suspeita da ficção”.  42

Rejlander investe na afirmação do caráter artístico da fotografia, libertando-a de ser 

apenas um mecanismo de reprodução do mundo. É necessário lembrar, também, que 

na década de 1850, a fotografia – não apenas a fotomontagem – ainda não tinha 

alcançando o status de obra de arte, mas era tida apenas como um artifício mecânico 

de reprodução .  43

Em 1860, em uma apresentação para a Sociedade Fotográfica do Sul de Londres, o 

retratista britânico Cornelius Jabez Hughes definiu três tipos de fotografia, cada uma 

 FINEMAN, 2013. p. 76.39

 FABRIS, 2011. p. 22.40

 FABRIS, 2011. p. 23.41

 FABRIS, 2011. p. 23.42

 FABRIS, 2011. p. 18.43
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com um ponto de vista estético: a “fotografia mecânica”, que incluía imagens 

comerciais, retratos e paisagens; “fotografia artística”, no domínio da beleza 

intelectual, onde o artista teve que modificar a imagem de alguma forma a torná-la 

mais adequada, e “fotografia de alta arte”, que sozinhas expressam beleza moral e 

religiosa, com a função de não apenas entreter, mas enobrecer . Assim, vemos que 44

para muitos críticos do século XIX, a função artística da fotografia vem do uso da 

imaginação e da criatividade sobre a técnica, tornando, assim, a fotomontagem uma 

das formas ideais para se conseguir uma visão única e pessoal da fotografia. 

Henry P. Robinson baseou-se nas técnicas utilizadas por Rejlander para produzir 

fotomontagens, mas partiu de outros princípios. Além de usar a fotomontagem para 

contornar problemas técnicos da época, como a dificuldade de focar elementos em 

distâncias diferentes em um  único quadro, Robinson empregou a técnica para 

produzir imagens de cunho realista. “Fading Away”, seu trabalho mais conhecido, é 

composto de cinco negativos e mostra a morte de uma jovem rodeada pela família 

[FIGURA 2] . A imagem carrega uma forte carga emocional, quase como se o 45

observador estivesse no quarto junto ao leito de morte. Assim como “Two Ways of 

Life”, “Fading Away” recebeu críticas por tratar de um tema delicado como a morte 

que na época era abordado na pintura, mas não na fotografia.  

Depois da polêmica envolvendo “Fading Away”, Robinson passou a se dedicar a 

composições de gênero e ilustrações literárias em cenários rurais . Para ele a 46

fotografia deveria imitar a realidade com total fidedignidade de forma a “evitar o 

mesquinho, o simples e o feio”, bem como “evitar as formas grosseiras e corrigir o 

que não é pitoresco” . O fotógrafo acreditava que a imaginação do artista deveria se 47

impor sobre as limitações das lentes e, dessa forma, lançava mão de rascunhos 

minuciosos . Fazendo emendas quase imperceptíveis, Robinson buscava construir 48

 FINEMAN, 2013. p. 77. No original, os termos utilizados são, respectiamente, “Mechanical 44

photography”, “Art photography” e “High-Art photography”. Tradução da autora.

 PAVAN, [COMPLETAR]45

 FINEMAN, 2013.46

 ROBINSON. Apud: FABRIS, 2011. pp. 27-28.47

 FINEMAN, 2013.48
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fotografias com muita verossimilhança, corrigindo a simetria e o claro-escuro da 

natureza, usando cenários, luzes e poses antes mesmo de fazer o registro com a 

câmera. Pelo modo como trabalhava, vemos que, para Robinson, todas as artes eram 

fruto da mistura de natureza e artifício . 49

No contexto da Fotografia Alegórica a fotomontagem foi usada para quebrar 

barreiras do realismo, não apenas pela manipulação da técnica para compensar as 

limitações da fotografia tradicional, mas também para criar novas narrativas com 

fragmentos fotográficos diversos de modo que o artista pudesse criar sua própria 

visão além do que a máquina fotográfica era capaz de oferecer. Rejlander e Robinson 

utilizavam-se dos recursos da fotomontagem para materializar aquilo que 

imaginavam, sem se prenderem à realidade com o objetivo de produzir obras de arte 

por meio da fotografia.  Além de gerar obras de arte, a fotomontagem ao longo do 

século XIX passou a habitar o imaginário popular através de montagens feitas por 

fotógrafos de estúdio e artistas amadores, bem como através de cartões postais na 

virada do século, como veremos a seguir. 

 Pavan afirma que Rejlander e Robinson compartilhavam a convicção de que tanto um artista 49

quanto um fotógrafo deveriam “adaptar o material disponível aos seus desejos”, articulando o que 
estivesse à mão para o trabalho criativo. PAVAN, [COMPLETAR]
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1.3. Fotomontagem e cultura popular 

No cenário europeu, práticas de fotomontagem eram comuns desde meados do 

século XIX como forma de entretenimento popular, na forma de fotografias 

compósitas de caráter recreativo montadas em álbuns de fotografia lúdicos, 

considerados “agradáveis passatempos” onde diferentes imagens eram recortadas e 

reagrupadas, formando figuras desproporcionais, criaturas antropomórficas e demais 

cenas cômicas . Além disso, os fotógrafos de estúdio também produziam esse tipo de 50

imagem a pedido de seus clientes. Um pouco mais tarde, na virada do século, 

distorcer realidades também se tornou comum em revistas ilustradas e em cartões 

postais, principalmente naqueles conhecidos como “fantasy cards” ou cartões postais 

fantasia . Na virada do século, houve uma proliferação de cartões postais que 51

usavam fotomontagem para diversos efeitos: exagerar proporções, problematizando a 

natureza realista da imagem; justapor uma ideia e uma cena real ou reforçar piadas 

de turista, como, por exemplo, criando imagens sobre o fato de que em Londres 

chove constantemente . O apelo dos postais fantasia tem origem na literalidade da 52

linguagem fotográfica que contrasta com a impossibilidade das imagens mostradas 

existirem na realidade. “Enquanto o olho aceita [o que é mostrado na imagem], o 

cérebro não consegue” , por serem imagens verossíveis, porém absurdas.  53

O cartão postal foi inventado em 1869, pelo correio Austro-Húngaro, no formato de 

um cartão pré-carimbado com a intenção de ser uma correspondência curta e 

casual . Foram vendidos três milhões de cartões nos primeiros três meses, tornando-54

se sucesso na Europa, na Ásia e nas Américas. Enquanto os primeiros postais 

 Chéroux aponta as semelhanças entre as recreações fotográficas do século XIX e as vanguardas 50

européias do início do século XX e levanta as diversas influências que aquela teve nesta em 
questões tais como forma e expressão. CHÉROUX, 1998.  

 Chéroux aborda as diversas características dos cartões postais fantasia durante o século XIX e a 51

forma como eles estimularam a disseminação da fotografia e da fotomontagem na época. Idem. 
CHÉROUX, 2008. p. 196.

 ADES, 1998. p. 7.52

 FINEMAN, 2013, p.124. Do original: “While the eye accepts it, the brain will not.” Tradução da 53

autora. 

 CHEROUX, 2008. p. 195.54
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possuíam apenas texto, os europeus logo adicionaram imagens ilustradas de cidades, 

monumentos e outras atrações locais. Com os avanços da tecnologia de impressão, na 

década de 1890 tornou-se possível incluir imagens fotográficas em preto e branco ou 

colorizadas nos cartões postais. Assim, até o fim da década de 1910, cerca de 90 por 

cento dos cartões postais eram fotográficos. Muitas dessas imagens eram construídas 

com colagens de fotografias sobre fundos ilustrados, retocados ou refotografados e, 

então, impressos em meio-tom ou como fotolitografias . Enquanto os americanos se 55

voltavam para a grandiloquência do mercado alimentício norte-americano, 

mostrando legumes imensos ou animais de fazenda maiores que caminhões 

[FIGURA 3], uma parte considerável dos postais europeus tinha natureza romântica 

e/ou erótica, mostrando, por exemplo, casais apaixonados [FIGURA 4], mulheres 

penduradas em gravatas [FIGURA 5] e homens apaixonados vendo as mulheres 

amadas refletidas na lua [FIGURAS 6 e 7] .  56

Segundo Chéroux, pela própria natureza lúdica dos postais, era necessário sempre 

produzir novas e surpreendentes brincadeiras visuais para que fossem sempre atuais 

e continuassem a interessar ao público. Assim, os postais fantasia contribuíram 

consideravelmente para o sucesso das publicações de cartões postais na virada do 

século, quando o número de postais enviados na França aumentou de oito milhões 

em 1899 para 52 milhões em 1900. Cartões postais foram um fenômeno social, 

econômico e cultural e, entre 1900 e 1914, havia poucos lares franceses sem um 

álbum que exibisse esse tipo de imagem . Ainda segundo Chéroux, o aspecto seriado 57

da produção de postais - as publicações com séries numeradas e o tamanho 

padronizado de 9 cm x 14 cm - e a diversidade de temáticas abordadas  fizeram com 

que os postais se tornassem objetos ideais para serem colecionados, outro fator que 

contribuiu para a expansão do mercado .  58

 Para mais exemplos dos processos envolvidos na criação dos cartões postais fantasia ver: 55

FINEMAN, 2013.

 É possível observar as diversas tendências do imaginário romântico veiculado nos cartões postais 56

fantasia reunidas no catálogo The Stamp of Fantasy. CHÉROUX, 2008.

 CHÉROUX, 2008. p. 197.57

 CHÉROUX, 2008. p. 198.58
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Clement Chéroux  esclarece que o crescente interesse do público pelo cartão postal 

indica que esse passou a ser o principal meio de circulação de imagens populares, 

principalmente da fotografia . Além de a maioria dos cartões postais trazerem 59

imagens fotográficas, a partir de 1890, com o declínio da novidade da fotografia, 

pequenos estúdios abraçaram a oportunidade de voltar a fotografar em feiras e 

parques, oferecendo postais com imagens dos clientes. Temáticas, como casais na lua, 

famílias em carros [FIGURA 8] e balões [IMAGEM 9] eram reproduzidas no 

formato de postais fantasia. Desse modo, segundo Chéroux, “o que esses pequenos 

estúdios ofereciam, portanto, eram postais fantasia que usavam o cliente como 

sujeito” . 60

No espaço privado, era comum durante o século XIX que amadores se apropriassem 

de imagens de jornais e revistas, bem como de fotografias de si próprios, de membros 

de sua família ou conhecidos, para produzir fotomontagens em álbuns . Já no século 61

XX, com a democratização dos aparelhos fotográficos, amadores podiam produzir as 

imagens que queriam utilizar com o seu próprio equipamento fotográfico . Era 62

possível também produzir os seus próprios cartões postais, costume incentivado pela 

indústria fotográfica, que passou a comercializar papel fotográfico para este fim, 

contendo espaço para mensagem, selo e endereço, além de vinhetas específicas, de 

modo que fosse possível fabricar postais completamente personalizados. 

No próximo item, veremos como se deram algumas das experiências de 

fotomontagem no Brasil entre a virada do século XIX e a década de 1950.  

 CHÉROUX, 2008. p. 200.59

 Do original: “What these small studios offered, then, were fantasy postcards that took the customer 60

as their subject”. Tradução da autora. CHÉROUX, 2008, p. 199.

 CHÉROUX, 2008. p. 200.61

 CHÉROUX, 2008. p. 201.62
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1.4. Experiências em fotomontagem no Brasil  

Há poucos estudos aprofundados sobre a fotomontagem no Brasil, o que nos impede 

de traçar um panorama de seu uso entre nós. Para esta pesquisa foram consultados a 

dissertação de mestrado de Sonia Balady sobre Valério Vieira , os trabalhos de 63

Annateresa Fabris sobre Jorge de Lima , o ensaio de Tadeu Chiarelli sobre a 64

fotografia no período Modernista e as fotomontagens de Alberto de Veiga Guignard 

, além do texto de Fernando Cochiaralle sobre Athos Bulcão . A partir desses 65 66

estudos e de alguns levantamentos que realizamos, iremos tratar de algumas 

experiências pontuais em fotomontagem que se desenvolveram em dois momentos 

no Brasil - na virada do século XIX e no período de 1930 a 1950 - a fim de 

contextualizarmos a atuação de Francisco Aszmann. 

No Brasil, um dos fotógrafos que se dedicou de maneira mais sistemática à 

fotomontagem, na virada do século XIX foi o carioca Valério Vieira (1862-1941). Filho 

de fazendeiros de café, teve acesso às tecnologias fotográficas mais avançadas da 

época, o que lhe possibilitou, desenvolver fotos panorâmicas de grande formato e 

fotomontagens. No quesito fotomontagem, Vieira realizava composições lúdicas para 

os clientes de seu estúdio fotográfico, além de fazer experimentações com seus 

próprios retratos, como a que originou a conhecida montagem “Os 30 Valérios” 

vencedora da medalha de prata na St Louis Purchase Exposition, em Saint Louis, nos 

Estados Unidos, em 1904  [FIGURA 10]. “Os 30 Valérios” é uma fotomontagem 67

composta de 30 autorretratos de Valério Vieira no cenário de um recital de música. 

Enquanto alguns tocam instrumentos musicais, outros assistem à apresentação. A 

imagem mostra que fotografia podia ser usada também para expressar a imaginação 

e as ideias originais do artista, subvertendo a lógica fotográfica tradicional em um 

momento em que isso não era ainda uma prática no Brasil. 

 BALADY, 2012.63

 FABRIS, 2002.64

 CHIARELLI, 2003.65

 COCHIARALLI, 1998.66

 Sobre Valério Vieira ver: BALADY, 2012.67
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Outro profissional que se utilizou da fotomontagem na mesma época foi o imigrante 

italiano Gilberto Rossi (1882 - 1971) . Além de ter sido um dos precursores do 68

cinema no Brasil e um dos principais cinegrafistas do nosso cinema silencioso, foi 

também fotógrafo. Rossi aprendeu a fotografar  e abriu seu primeiro estúdio de 

fotografia ainda adolescente, na Itália. Em 1911, conheceu Ítalo Guerazzi, ítalo-

descendente que o convenceu a se mudar para o Brasil e tornar-se cinegrafista em 

São Paulo. No entanto, como não conseguiu reunir as condições necessárias para 

exercer sua profissão, preferiu tornar-se fotógrafo em Jundiaí, no interior de São 

Paulo e no Mato Grosso. Mais tarde voltou a São Paulo, participou da produção de 

diversos documentários e, em 1919, realizou “O Crime dos Cravinhos”, em associação 

a Arturo Carrari, que foi grande sucesso de público. Depois disso, em parceria com o 

então presidente Washington Luís, fundou a Rossi Filmes, responsável pelo Rossi 

Atualidades, cinejornal de maior duração do período do cinema silencioso brasileiro. 

Já no ramo da fotografia, além de retratos e paisagens, Rossi realizava 

experimentações com fotomontagem. A maior parte de suas fotomontagens são 

autorretratos, em que ele encena diversos papéis, compondo pequenas narrativas . 69

Suas fotomontagens, produzidas em estúdio fotográfico, remetem-se ao cinema, por 

conterem histórias, como se fossem fotogramas isolados de um filme de ficção 

[FIGURA 11]. O artista fazia uso de símbolos da modernidade em seu trabalho, 

como automóveis e a própria câmera fotográfica. Em muitas imagens, Rossi aparece 

manipulando a câmera ao mesmo tempo em que atua diante dela [FIGURA 12]. O 

fotógrafo seguiu fotografando até meados da década de 1960, vindo a falecer em 

1971 .  70

 Gilberto Rossi foi homenageado na V Jornada Brasileira de Cinema Silencioso, realizada entre 5 e 68

11 de agosto de 2011, na Cinemateca Brasileira. O catálogo foca na carreira do artista no cinema, 
mas também dispõe de diversos exemplos de fotografias e fotomontagens realizadas por Rossi. Ver: 
SANTANA, 2011.

 Rubens Fernandes Junior aponta as semelhanças entre Gilberto Rossi e Valério Vieira como 69

precursores da fotografia experimental no Brasil. FERNANDES JUNIOR, Rubens. A Fotografia e a 
Semana de 22 - Parte I. Disponível em <http://iconica.com.br/blog/?p=3238>, acessado em 
12/09/2013.

 SANTANA, 2011.70

http://iconica.com.br/blog/?p=3238
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As artes técnicas, como o cinema e a fotografia, foram ignoradas pelos artistas 

modernistas da Semana de 22. Na verdade não se sabe se houve incursões na 

fotografia durante o período modernista e se essas experiências ficaram restritas ao 

âmbito privado. Sabe-se apenas que Mário de Andrade, um dos únicos modernistas a 

aventurar-se pela fotografia, produzia imagens em suas viagens pelo nordeste e pelo 

norte do Brasil . Quanto à fotomontagem, o crítico modernista considerava-a, a 71

princípio, uma recreação infantil, mas também um bom exercício para entender os 

artifícios da arte moderna, como o cubismo e o surrealismo . Talvez por isso haja 72

poucos trabalhos em fotomontagem neste período, sendo possível identificar um 

pequeno número de artistas que optaram por esse recurso em suas carreiras, assim 

mesmo de maneira pontual, dentre os quais podemos citar Jorge de Lima, Athos 

Bulcão e Alberto de Veiga Guignard .  73

Jorge de Lima (1893-1953) era um médico alagoano que transformava seu 

consultório em ateliê, nas horas vagas quando fazia pinturas, poesias, romances e até 

fotomontagens . Embora não fosse artista profissional, circulava entre artistas e 74

intelectuais da época, como Mário de Andrade e Murilo Mendes, e usava seus 

passatempos para se expressar. Podemos perceber que a fotomontagem, para Jorge 

de Lima, era uma forma de expressão comparável às outras artes às quais se dedicava 

como a pintura e a poesia. No final da década de 1930, inspirado em La Fémme 100 

Tétes (A Mulher 100 Cabeças), livro de fotomontagens de Max Ernst publicado em 

1929, Jorge de Lima passa a experimentar técnicas de colagem recortando jornais, 

revistas, livros de ciência, manuais de anatomia e gravuras . Em novembro de 1939, 75

onze fotomontagens vieram a público em uma crônica de Mário de Andrade no 

Suplemento de Rotogravura do jornal O Estado de São Paulo e, em 1943, 41 imagens 

 Em seu artigo, Chiarelli aborda o modo como a fotomontagem era vista pelos artistas modernistas. 71

O pesquisador aponta que as artes técnicas não eram consideradas arte, apesar das incursões de 
alguns artistas modernistas pela fotomontagem. O pesquisador aponta Mário de Andrade como um 
dos poucos intelectuais que considerava a fotomontagem digna de atenção. CHIARELLI, 2003.

 Ao falar do trabalho de Jorge de Lima na fotomontagem (que veremos mais a fundo a seguir), 72

Fabris lembra também o fato de Mário de Andrade considerar a fotomontagem como um meio de 
expressão que poderia ser útil para entender as demais formas de arte moderna. FABRIS, 2002, p. 1

 Os três artistas, Jorge de Lima, Athos Bulcão e Alberto de Veiga Guignard são os mais destacados 73

no campo da pesquisa acadêmica.

 Dados biográficos de Jorge de Lima podem ser consultados em SUGIMOTO, 2005.74

 SUGIMOTO, 2005, p. 1.75
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foram publicadas no livro “A Pintura em Pânico”, que teve apenas uma edição de 250 

exemplares, numerados e assinados . Os títulos pouco claros das obras, estendendo 76

o mistério de cada imagem, também faziam alusão aos trabalhos de Max Ernst. 

Em “O Julgamento do Tempo”  [FIGURA 13] vemos em primeiro plano uma 77

coluna grega. Atrás da coluna, à direita, há uma figura que parece ser uma mulher 

com um vestido longo, um casaco de pele e um capacete de escafandro de mergulho, 

cujo corpo parece tenso por causa da pose das mãos e dos ombros retraídos. De suas 

mãos, dobradas em cima do peito, pende a cabeça de uma mulher com os cabelos 

soltos que chegam até o chão, rodeada por linhas brancas que poderiam ser cordas ou 

arames usados para sua sustentação. O rosto da cabeça pendente é sereno e encara 

tranquilamente o observador.  O “Julgamento do Tempo” parece se remeter ao tempo 

que destrói a beleza feminina e a faz se sentir inadequada e retraída em si mesma sob 

um capacete de mergulho, enquanto segura através de fios soltos sua figura do 

passado. Ao tratar da fotomontagem Mário de Andrade afirma que:  

“Dentro de uma centena de imagens recortadas, que estejam a nossa disposição, 
dois temperamentos diversos fatalmente escolherão as imagens que lhes são 
mais gratas, descobrirão combinações diferentes, movidos pelas suas verdades e 
instintos. E assim, os principais criadores de fotomontagens se distinguem 
facilmente; as suas personalidades divergem e se tornam tão características 
como as de um poeta ou de um pintor.”  78

Sabe-se que Jorge de Lima teve contato com os livros de Freud entre 1920 e 1927 e 

que isso teve muita influência no seu trabalho como artista . As fotomontagens de 79

Jorge de Lima são feitas de recortes de revistas e jornais e remetem a sonhos 

formados a partir de traços do cotidiano do artista. As características oníricas de seu 

trabalho revelam sua filiação aos princípios do Surrealismo. O poeta Murilo Mendes, 

parceiro de Jorge de Lima em “Poesia em Pânico”, aponta no texto introdutório do 

 FERNANDES, s.d.. As fotomontagens de Jorge de Lima. Disponível em <http://iconica.com.br/76

blog/?p=3659> [Acesso em COMPLETAR]

 Infelizmente não foi possível ter acesso ao livro “A Pintura em Pânico”, e as imagens foram 77

consultadas no site < http://www.apinturaempanico.com>, organizado pela Caixa Cultural por ocasião 
da exposição realizada entre 16 de março e 02 de maio de 2010, no Rio de Janeiro.

 ANDRADE, 1939. Republicado em: PAULINO, 1987, pp. 9-10.78

 Fabris analisa longamente a relação entre as teorias de Freud e o surrealismo de Jorge de Lima. 79

FABRIS, 2002. p. 3.

http://www.apinturaempanico.com
http://iconica.com.br/blog/?p=3659
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livro as influências diretas dos trabalhos de Max Ernst e Salvador Dali em sua obra, 

ressaltando o processo de desconstrução/construção: 

“[A fotomontagem] antecipa o ciclo de metamorfoses em que o homem, 
por uma operação de síntese da sua inteligência, talvez possa destruir e 
construir ao mesmo tempo.”  80

O movimento surrealista buscava desconstruir a realidade modificando o modo de 

ver. No caso da fotomontagem isso era feito a partir de elementos cotidianos de 

origens conhecidas, como anúncios publicitários em revistas, porém com contextos 

alterados, trazendo novos olhares para cada situação . A fotografia, nesse sentido, se 81

adequa especialmente bem e torna possível reproduzir os sonhos devido à 

verossimilhança das imagens somada à facilidade de enganar do aparato 

fotográfico . Em certo sentido, nos sonhos as imagens são tão reais e vívidas que 82

parece que estamos acordados, apesar de mostrarem situações pouco prováveis ou 

absurdas, o que teria um paralelo nas fotomontagens. 

Já a experimentação do artista plástico Athos Bulcão (1918 - 2008) com a 

fotomontagem foi mais tardia. Em 1952 ele começou a se dedicar a recortar imagens 

fotográficas de diversas origens e em seguida a refotografá-las para conseguir uma 

superfície uniforme, usando a mesma técnica de reapropriação de imagens de Max 

Ernst e Jorge de Lima . O surrealismo de Athos Bulcão não condiz com o contexto 83

histórico em que estava inserido, ou seja, o da brasilidade exacerbada dos artistas 

modernistas como Portinari e Di Cavalcanti, nem o das preocupações da forma 

contidas nas vertentes construtivistas . Athos Bulcão foi um artista que 84

experimentou muito durante sua carreira. Não conseguindo se sustentar vendendo 

suas obras, teve que optar por trabalhar com artes decorativas, ilustrações de livros, 

 MENDES, 1943.80

 Informações sobre o modo de produção de imagens no Surrealismo foram consultadas em: 81

FABRIS, 2013.

 FABRIS, 2002, p. 3.82

 A grande parte das informacões sobre Athos Bulcão foram retiradas da apresentação da exposição 83

Athos Bulcão – Uma Trajetória Plural, escrito por Fernando Cocchiarale, realizada no Centro Cultural 
Banco do Brasil, Rio de Janeiro entre os dias 22 de janeiro e 05 de abril de 1998. Ver: COCHIARELLI, 
1998. pp. 1-2.

 CHIARELLI, 2003. p. 10.84
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capas de revistas e de discos, consideradas artes menores , o que pode explicar sua 85

inclinação para a fotomontagem. Entre 1948 e 1950, viveu em Paris com uma bolsa 

cedida pelo governo francês , onde possivelmente entrou em contato com as obras 86

de Max Ernst. Embora suas fotomontagens sejam muito expressivas e Athos Bulcão 

seja mais conhecido pelo seu trabalho na arquitetura em Brasília,  os estudos sobre 

esse lado de sua carreira são praticamente inexistentes e temos conhecimento da 

existência de apenas 32 fotomontagens que ele realizou, disponíveis no site do 

Fundathos . 87

Tanto Jorge de Lima quanto Athos Bulcão trabalhavam com a reapropriação de 

recortes de jornais e revistas, a exemplo de Max Ernst. As referências ao Surrealismo 

estão presentes também nas cenas improváveis criadas por ele, com caráter onírico e 

fantástico. Enquanto Jorge de Lima se utilizava mais de restos de revistas e 

ilustrações, de maneira muito próxima à técnica de colagem de Max Ernst, Athos 

Bulcão dá preferência aos recortes estritamente fotográficos, mantendo as 

proporções e a unidade estética, como luz e sombra.  

Em “A Invasão Marciana” [FIGURA 14], de 1952, vê-se um homem nu quase caindo 

sobre um cenário urbano visto do alto. A cidade está sendo invadida por paraquedas 

que fazem as vezes de discos voadores. No canto inferior direito, em primeiro plano, 

um homem calvo e enigmático com vestes brilhantes e futuristas nos observa com 

olhar duro por trás das mãos que cobrem seu rosto. Seria ele um marciano 

mencionado no título? Dotados apenas da imagem e de um título, o artista deixa a 

interpretação da imagem em aberto, à critério do observador. 

Outro artista que se ocupou de fotomontagens foi Alberto de Veiga Guignard, 

importante pintor modernista. Segundo Tadeu Chiarelli, apesar de o surrealismo ser 

mal visto pelos modernistas, as características oníricas das três fotomontagens de que 

temos conhecimento, realizadas no final dos anos 1940, assemelham-se àquelas da 

sua última fase pictórica. Chiarelli levanta a hipótese de que as fotomontagens 

 O site Fundathos foi criado para preservar a memória de Athos Bulcão e faz referência a toda sua 85

trajetória artística, incluindo a sua produção de fotomontagens. Ver: <www.fundathos.org.br>. 
Consultado em 14 de dezembro de 2015.

 COCHIARELLI, 1998. p.186

 Fundathos. <www.fundathos.org.br>87

http://www.fundathos.org.br
http://www.fundathos.org.br
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funcionavam como estudo para aspectos formais de sua obra  e, portanto, não 88

tinham o objetivo de serem levadas a público.  

Em  Sem Título [FIGURA 15], de 1949, vemos um navio em primeiro plano, 

sobreposto a um céu estrelado com algumas nuvens. Ao fundo, um pouco acima do 

navio, há um olho aberto. Como aponta Chiarelli as propriedades formais das 

fotomontagens de Guignard  distanciam-se daquelas de Max Ernst e de seus colegas 

brasileiros, pela ausência da ilusão de profundidade . Enquanto as colagens 89

daqueles parecem conter ilustrações, Guignard se vale apenas de recortes 

fotográficos, tornando seu trabalho materialmente mais uniforme. Além da diferença 

material entre os trabalhos de Athos Bulcão, Jorge de Lima e Alberto de Veiga 

Guignard, vemos uma diferença semântica. O trabalho de Guignard parece muito 

mais fragmentado e menos narrativo, como um poema simbolista . 

O senso de estranhamento presente nas fotomontagens em geral e no Surrealismo em 

particular é um fator marcante nas fotomontagens produzidas no Brasil na primeira 

metade do século XX, tendo sido adotado pelos três artistas aqui apresentados. Nesse 

capítulo buscamos traçar um panorama alternativo da história da fotomontagem, que 

geralmente abarca apenas aquelas feitas pelas vanguardas europeias e norte-

americanas.  e pudemos ver exemplos de fotomontagem usados como recurso 

artístico. Esse breve panorama histórico servirá de base para que possamos, no 

próximo capítulo, contextualizar e analisar a trajetória artística de Francisco 

Aszmann como fotógrafo, escritor, editor de revistas e de livros, além de fotoclubista.  

 CHIARELLI, 2003. p. 73.88

 CHIARELLI, 203. p. 74.89
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Capítulo 2 - Francisco Aszmann: fotógrafo, editor e escritor 

Entre as décadas de 1930 e 1940 inúmeros imigrantes chegaram ao Brasil vindos 

principalmente dos países europeus atingidos pela Segunda Guerra Mundial, fugindo 

da crise financeira e/ou da perseguição política. Dentre eles muitos eram fotógrafos e 

trouxeram para o país a sua experiência, contribuindo para o aperfeiçoamento 

técnico e a profissionalização da fotografia entre nós. Alguns desses fotógrafos já 

foram bem estudados e hoje fazem parte da história da fotografia brasileira, tais 

como Pierre Verger, Jean Manzon, Marcel Gautherot, Alice Brill, Hildegard 

Rosenthal, Claudia Andujar, Maureen Bisilliat, entre outros. No entanto, pesquisas 

recentes têm revelado a existência de muitos outros imigrantes, ainda pouco 

conhecidos, mas que contribuíram igualmente para a formação de um circuito 

profissional para a fotografia no Brasil. Nessa chave podemos citar os alemães Hans 

Gunter Flieg, Werner Haberkorn e Peter Scheier, além do austríaco Kurt 

Klagsbrunn . É nesse contexto que pretendemos situar a trajetória do húngaro 90

Francisco Aszmann a partir de suas atividades como fotógrafo, editor de revista e 

livros, além de fotoclubista e escritor.  

Nesse capítulo, abordaremos primeiramente a trajetória artística de Francisco 

Aszmann como fotógrafo de sociedade e depois como fotomontador. Em seguida 

analisaremos sua participação em fotoclubes, em especial na Sociedade Fluminense 

de Fotografia (SFF), e sua atuação como editor da revista Fotoarte. O último item 

desse capítulo é dedicado à sua participação na revista A Cigarra, revista de grande 

circulação da época, na qual ele publicou textos e fotografias, tendo sido responsável 

pela coluna mensal “Um Romance em Cada Foto”, entre 1953 e 1954, que trazia uma 

fotomontagem ou uma fotografia acompanhadas de uma pequena história. 

 FLIEG, 2014; HABERKORN, 2013; SCHEIER, 2008; KLAGSBRUNN, 2013.90
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2.1 - O fotógrafo 

Frenec Aszmann [FIGURA 16] nasceu em Debrecen, na Hungria, em 22 de 

setembro de 1907 . Trabalhava como comerciante de tecidos e de moda masculina e 91

fotografava nas horas vagas. Ele conta que em 1930 participou de um concurso 

fotográfico e recebeu muitas críticas negativas. Sentindo-se humilhado, passou a 

estudar fotografia e algum tempo depois abriu um estúdio fotográfico junto à loja de 

tecidos. A sua dedicação resultou na obtenção de sua primeira medalha de ouro em 

um salão internacional em 1932 . Segundo Egon Aszmann, grande parte dos 92

prêmios recebidos por seu pai foram conseguidos em função de fotografias 

produzidas nesse época . 93

Devido aos bombardeios ocorridos durante a Segunda Guerra Mundial, Francisco 

Aszmann fugiu de Debrecen com a família, em 1944, para Sopron, outra cidade 

húngara, e depois para Neumarket na Áustria. Nesse período, trabalhou, escrevendo 

e fotografando para a revista austríaca Österreichischer Magazin e para a agência 

suíça ATP Bilderdinst, de Zurique. Diferentemente do que se pode pensar a princípio, 

Fransisco Asmzann não era judeu e emigrou do leste europeu por outros motivos. De 

acordo com Egon Aszmann, seu avô havia perdido todas as suas indústrias durante a 

Primeira Guerra, tendo que se reerguer e construir seu patrimônio novamente. O 

mesmo ocorreu com as lojas e os estúdios de fotografia de Francisco Aszmann na 

Segunda Guerra. Com a intenção de reconstruir sua vida e construir algum 

patrimônio para seus filhos e netos, Aszmann decidiu trazer sua família para o Rio de 

Janeiro em 1948 . Aszmann trouxe sua mãe, sua esposa e os três filhos para o Brasil, 94

 Como era costume dos imigrantes na época, Frenec Aszmann adotou um nome local quando 91

chegou ao Brasil, passando a assinar como Francisco Aszmann. Isso pode ser confirmado por meio 
da análise da documentação dos prêmios recebidos pelo artista.

 As informações sobre a trajetória de Aszmann organizadas aqui encontram-se na sua biografia 92

escrita por João Lemos no prefácio de “Uma história em cada foto”. Ver: ASZMANN, 1979.

 Entrevista concedida por Egon Aszmann à autora realizada em 16/03/15.93

 Além de seus próprios livros :1A 19 6 91 61:O9 1 1 R 1 16 1 D:194

: A 1 6 1 91 A1 A 1 9 M , 99  ., Francisco Aszmann
isponível em <http://www.colecaopirellimasp.art.br/autores/197/obra/ 717>, acessado em 9 de 

novembro de 2012.

http://livepage.apple.com/
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que era, segundo ele, “um país maravilhoso que não tinha guerra” . Apesar de ter 95

conseguido emigrar, parte considerável do trabalho de Aszmann reflete o período da 

guerra e a superação de obstáculos, como veremos mais adiante.  

Francisco Aszmann chegou ao Rio de Janeiro em 1948 sem conhecer o idioma local, 

portando apenas uma câmera Rolleiflex .  Ainda em 1948, foi contratado pela revista 96

Sombra, onde trabalhou até 1950, fazendo retratos da elite carioca. Sombra foi uma 

revista mensal editada no Rio de Janeiro por Walter Quadros entre as décadas de 

1940 e 1950. A publicação tinha matérias sobre a vida da  high society carioca e 

paulistana retratada em festas, boates, cassinos, bailes de debutantes e casamentos. A 

revista abordava ainda temas como moda e entretenimento, além de publicar 

crônicas e críticas de dança, teatro e música . Segundo Ana Cerbino “(...) a revista 97

tornou-se lugar estratégico da articulação sócio-cultural da elite carioca, em que 

redes de sociabilidade foram criadas e novas formas de expressão estabelecidas” . 98

Assim como Aszmann, os artistas emprestavam seus nomes para a revista Sombra, 

de modo que conseguiam visibilidade social para seu trabalho pelo prestígio cultural 

da revista, que trazia em suas páginas e capas trabalhos de grandes artistas 

contemporâneos da literatura, da fotografia e das artes plásticas, como Alexandre 

Calder [FIGURA 17], Saul Steinberg, Mário de Andrade, Stefan Zweig, Di 

Cavalcanti, Jean Manzon, Sergio Porto, Carlos Moskovics, Cecília Meireles, Athos 

Bulcão, Enrico Bianco, entre outros . Em decorrência do sucesso da revista Sombra, 99

Aszmann começou a ser muito procurado pelas noivas do Rio de Janeiro, o que o 

levou a abrir um estúdio profissional em sua residência. Seu estilo, proveniente da 

tradição húngara da fotografia pictorialista, que dava ao sujeito fotografado uma 

61:O9 1 D:1 1 1 : 1 C A C A1 1 1 1 1 1 A 9 C C A95

AR 6 A 6 :1 A : 1A 19: A Entrevista Globo News - Parte I , disponOvel em < 
http://www.aszmann.com.br/quem-somos>, acessado em 25 de junho de 2014.

 Egon Aszmann em entrevista concedida à autora no Rio de Janeiro, em 16/03/2015.96

 CERBINO, 2011, p.2.97

 CERBINO, 2011. p.8.98

 CERBINO, 2011. p.6-7.99

http://www.aszmann.com.br/quem-somos
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aparência etérea, com contornos imprecisos, acabou se tornando moda entre as 

noivas da época  . 100

No mesmo ano de sua chegada ao Brasil, Francisco Aszmann participou do 7º Salão 

Internacional de Arte Fotográfica, organizado pelo Foto Cine Clube Bandeirante 

(FCCB), o que demonstra a sua preocupação em dar continuidade ao trabalho que 

realizou na Europa no campo da fotografia artística. No salão bandeirante Aszmann 

apresentou cinco fotografias: “Noites de Inverno”, “Zephiro de primavera”, “O 

homem e sua obra”, “A chama apagada…” e “O fim do caminho” . Infelizmente, só 101

foi possível localizar as duas últimas. Tanto em “A chama apagada...”   quanto em 102

“O fim do caminho”   podemos perceber que a fotomontagem foi usada para criar 103

imagens  referentes à dor e à perda.  

“A chama apagada...” mostra a cabeça de uma mulher chorando, em primeiro plano, 

com o rosto quase recostado em um capacete militar [FIGURA 18]. Há um caminho 

de lágrimas que escorrem de seu olho até a metade do capacete. No canto inferior 

esquerdo, há uma vela quase inteiramente derretida de onde sai uma linha de 

fumaça, indicando que teria acabado de se apagar. A chama apagada do título refere-

se à vela, mas também à possível morte do soldado pelo qual chora a moça retratada. 

Em seu livro “Fotomontagem e Arte”, Aszamann revela o modo como produziu esse 

trabalho. Primeiro ele conta a história na qual se baseou: 

“Juventude é amor, que aquece e pega fogo; que consegue brindar o dia 
mais tristonho com uma glória e transformar, em imaginação, o dia mais 
feio em beleza sobrenatural. Quando uma chama dessas se apaga ao bater 
das azas do destino, então também desaparecerá aquela luminosidade que 
embelezava tudo; é também mais outra chama que morre, na gélida 
resignação da realidade cruel. É nessa idéia que se baseia a minha 
composição “A Chama Apagada”. A vela apagada na fotografia não é mais 

 Segundo Egon Aszmann, nas d cadas de 1940 e 1950, o lbum de casamento era mais 100

importante que a festa superproduzida. s vezes a noiva se vestia uma semana antes e ia para 
parques da cidade sP para ser fotografada. Mais informaM es sobre fotografia de noivas em 
Entrevista Globo News - Parte I , disponOvel em < http://www.aszmann.com.br/quem-somos>, 

acessado em 25 de junho de 2014. 

 Essas informações foram encontradas no catálogo do “7º Salão Internacional de Arte Fotográfica” 101

do Foto Cine Clube Bandeirante.

 ASZMANN, 1976. p. XXVII102

 A Cigarra, nº 232, Julho de 1953. p.27.103

http://www.aszmann.com.br/quem-somos
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que um elemento de composição, que faz parte do conjunto. Num canto no 
têrço imaginário da idéia: a vela como símbolo do fogo acabado; o capacete 
indicando a morte inatural e prematura e a lágrima, que é realmente o 
ponto culminante do pensamento, representa os sentimentos da 
mulher”  104

Depois de detalhar um pouco mais a história da moça e o estado psicológico em que 

teria ficado após a perda de seu amado, Aszmann explica os procedimentos técnicos 

que utilizou para produzir a imagem final [FIGURA 19]. O texto é um pouco longo, 

mas muito esclarecedor sobre o método desenvolvido pelo fotógrafo: 

“Após ter traçado o esboço e feito o guia da composição, começou a 
procura do modelo. Fizemos muitas fotografias de experiência até 
encontrar um rosto expressivo.A focalização foi feita com o guia da 
composição virado ao contrário, porque o lado esquerdo do rosto da 
modêlo era melhor, mas durante a ampliação viramos o negativo, de 
modo a obter a posição original do esbôço. Depois que o modêlo e a 
câmera estavam prontos e o primeiro iluminado, começou a luta pela 
expressão. (…) A segunda parte da montagem – a vela prestes a se 
apagar – pedia uma curta exposição, considerando-se o rápido 
movimento da fumaça. Também aqui tiramos, servindo-nos da luz de 
refletores à curta distância, em fundo preto e com a objetiva da câmera 
tôda aberta (grande nitidez não era necessário), oito fotografias. 

Após a revelação, a cópia da primeira parte do retrato, deu uma 
fotografia dura. A área da montagem da segunda parte da fotografia 
apresentava, em virtude da iluminação muito forte, um ligeiro véu. A 
primeira, suavisamos num banho de Permanganato de Potássio, a 
segunda por meio de “Framer”. O conjunto total (depois da lavagem e 
secagem) dos dois negativos combinados apresentou um equilíbrio 
interessante. A fotografia com os dois negativos unidos, é mais suave, 
mais rica em detalhes do que cada um dos negativos separadamente. 
(…) 

Após o rebaixamento geral dos dois negativos, tratamos da averiguação 
de detalhes. O fundo, um tanto claro perturbava um pouco a unidade 
fechada do retrato. Para afastá-la, empregamos um rebaixamento 
parcial, pelo qual conseguimos que aquela parte se tornasse alguns tons 
mais escura no positivo. Ao retoque químico seguiu-se o físico. Algumas 
ondas de cabelo, que ficaram em sombra profunda, ressaltamos com 
neucoccina. Com isso estava terminado o tratamento “cosmético”. 
Depois de tudo pronto, colocamos os negativos entre duas chapas finas 
de vidro e colamos. 

A ampliação processou-se como de hábito. Do positivo terminado 
eliminamos por meio de retoque químico, as duas lágrimas superiores 

 ASZMANN, 1961. p. 137-138.104
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no capacete. O positivo quase não exigia retoque físico. Após ter coberto 
alguns pontinhos, estava pronta a nossa obra de exposição, tão 
trabalhosa.”  105

Já “O fim do caminho” traz uma enorme caveira que ocupa dois terços da imagem, 

com a mandíbula aberta, aparentemente aguardando que um jovem nu de porte 

atlético,  visto de costas com postura de derrota, entre em sua boca. Esta imagem é 

bem diferente da anterior. Enquanto “A chama apagada...” mostra uma cena 

verossímil que poderia passar por uma fotografia direta de estúdio, “O fim do 

caminho” resulta numa imagem fantasmagórica, claramente manipulada. Esta 

fotomontagem é uma alegoria da morte e será tratada com mais detalhes no próximo 

capítulo, pois foi publicada na revista A Cigarra. Resumidamente a imagem ilustra a 

história de Luis, que tendo se apaixonado por uma mulher, não consegue seduzi-la, o 

que o leva a envolver-se com prostitutas e a contrariar doenças, culminando em sua 

morte. 

A descrição do processo de elaboração da fotomontagem “A chama apagada...” e a 

breve análise de “O fim do caminho” nos permite compreender os princípios 

utilizados por Francisco Aszmann e o seu conceito de fotografia artística. Aszmann 

fazia três tipos de trabalho utilizando-se da técnica de fotomontagem: 1. 

fotomontagens que se parecem com fotos tiradas diretamente do real em que a 

montagem é utilizada para tornar a imagem mais expressiva ou bela, como veremos 

diversos exemplos no próximo capítulo; 2. fotomontagens que criam cenas que 

poderiam ser produzidas em estúdio, mas a fotomontagem serve para tornar as 

imagens mais próximas do projeto inicial do fotógrafo, como é o caso de “A chama 

apagada…”; e 3. fotomontagens que se explicitam enquanto tal para criar imagens 

oníricas ou fantasiosas e enfatizar o seu caráter alegórico, como “O fim do caminho”.  

Os três tipos de fotomontagem realizados por Francisco Aszamann aproximam-se de 

exemplos do século XIX, que vimos no primeiro capítulo. O primeiro tipo se 

assemelha às fotomontagens de Gustav Le Gray, artista que usava o recurso para 

aperfeiçoar a aparência da natureza e o contraste entre o céu e os objetos em primeiro 

plano. Já o segundo tipo relaciona-se com os trabalhos detalhadamente planejados e 

rascunhados de Henry Peter Robinson, em que buscava criar imagens verossímeis 

 ASZMANN, 1961. p. 138-140.105



!44

por meio da fotomontagem, enquanto o terceiro apresenta uma clara filiação aos 

trabalhos de Fotografia Alegórica realizados por Oscar Rejlander. A segunda e a 

terceira tipologias foram as mais utilizadas por Francisco Aszmann ao longo de sua 

trajetória como fotógrafo. Nesses casos, o seu processo de criação assemelhava-se 

àquele utilizado pelos fotógrafos adeptos da Fotografia Alegórica no século XIX. 

Oscar Rejlander e Henry Peter Robinson, produziam desenhos e rascunhos de suas 

composições para depois compor com os fragmentos fotográficos desejados, fazendo 

o possível para que não houvesse diferenças perceptíveis entre os recortes. Aszmann 

também fazia rascunhos de suas obras [FIGURA 20] e, para ele, um dos princípios 

da fotomontagem  bem executada era que o recurso passasse despercebido.  

Assim como Rejlander e Robinson, cujos trabalhos tinham um forte viés narrativo e 

alegórico, Aszmann acreditava que o conteúdo da imagem e os sentimentos que 

deveriam ser passados eram o cerne de sua arte, considerando-os mais importantes 

que os artifícios técnicos característicos do processo de fotomontagem. Na verdade, 

para Aszmann apenas as fotomontagens poderiam ser consideradas arte: 

“Resolvi (...) fazer fotografias de acordo com a minha imaginação, não 
como a realidade dos assuntos me oferecia, mas como eu os queria. Não 
reproduzir simplesmente os motivos - criá-los! E para realizar uma ideia 
irreal, serviu-me como arma poderosa - a fotomontagem!”  106

Longe de ser uma maneira de retratar o mundo, Aszmann encontrava na 

fotomontagem uma forma de mostrar o seu próprio mundo. O neto, Laurence 

Aszmann, comenta que o maior objetivo do trabalho de seu avô era “retratar o 

sentimento” , dando vazão às emoções, o que transparece na forma como Aszmann 107

realizava suas composições, tanto aquelas que se assemelhavam a cenas reais, porém 

idealizadas, quanto as imagens fluidas com temáticas oníricas, que podiam ser 

reconhecidas imediatamente como fotomontagens. Segundo seu filho Egon, a 

fotomontagem era utilizada por Aszmann para criar imagens com o objetivo exclusivo 

 Em seu livro “Fotomontagem e Arte”, Aszmann descreve o passo a passo para a criação de uma 106

fotomontagem, inclusive as razões que o levaram a começar a trabalhar com essa técnica. 
ASZMANN,1961. Voltaremos a esse tema no capítulo 3.

 Lawrence Aszmann. “Entrevista Globo News - Parte I”, disponível em < http://107

www.aszmann.com.br/quem-somos>, acessado em 25 de junho de 2014. 

http://www.aszmann.com.br/quem-somos
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de participar de concursos, visando ganhar medalhas, visto que nunca foram uma 

fonte de renda para ele . 108

A partir de 1950, Aszmann passou a trabalhar para a revista A Cigarra, onde 

permaneceu até 1955. No ano seguinte colaborou com O Mundo Ilustrado e em 1958 

começou a editar sua própria revista especializada em fotografia, a Fotoarte, que 

durou até 1974. Revelando sua aptidão didática, Aszmann também ensinou fotografia 

em diversos fotoclubes, incluindo a Sociedade Fluminense de Fotografia (SFF), em 

Niterói, da qual falaremos com mais detalhes adiante. Ele também deu aulas no Foto 

Cine Light Clube, entre 1958 e 1962; na Nova Associação Carioca de Fotografia, entre 

1970 e 1972, além de ter ensinado na Sociedade Brasileira de Belas Artes, entre 1973 e 

1975. Aszmann ajudou também a fundar a Associação Brasileira de Arte Fotográfica 

(ABAF), onde atuou entre 1950 e 1952, e na Associação Carioca de Fotografia, entre 

1958 e 1962  . No ambiente fotoclubista Francisco Aszmann criou muitas 109

inimizades, como por exemplo na 2ª Convenção Brasileira de Fotografia. Magalhães 

& Peregrino indicam que houve "intrigas formuladas por Aszmann” ., mas segundo 110

sua família as desavenças eram por causa da inveja dos colegas em relação ao seu 

excesso de prêmios. Isso talvez explique o fato dele participar da fundação dos clubes 

e logo partir para o próximo, onde continuava a acumular medalhas [FIGURA 21]. 

Ao longo de sua vida totalizou cerca de 450 prêmios nacionais e internacionais . Em 111

1966, seus filhos fundaram o Foto Estúdio Aszmann, especializado em festas e 

casamentos, que continua em funcionamento até hoje .  112

Um ponto relevante da trajetória profissional de Francisco Aszmann foi a publicação 

de dois livros: “Fotomontagem e Arte”, em 1961, e “História de 13 Fotos”, em 1979. O 

primeiro é um livro didático, onde ele explica detalhadamente como usar diversos 

recursos e o passo a passo para construir uma fotomontagem. Usa como exemplo 

 Egon Aszmann. Entrevista concedida à autora no Estúdio Aszmann, em 16/03/2015, no Rio de 108

Janeiro.

 “Franciso Aszmann”, disponível em < http://www.colecaopirellimasp.art.br/authors/197 >, acessado 109

em 25 de junho de 2014.

 MAGALHÃES & PEREGRINO, 2012. p. 200.110

 Egon e Lawrence Aszmann. Entrevista concedida à autora em 16/03/2015.111

 A Foto EstRdio Aszmann um dos maiores estRdios de fotografia do Rio de Janeiro, fazendo 112

inclusive cobertura de casamentos de celebridades.
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composições de sua autoria, revelando e ensinando a técnica empregada - entre elas 

recortes e dupla exposição - e as histórias por trás de cada obra. Já “História de 13 

Fotos” reúne 13 fotomontagens acompanhadas de histórias escritas por ele, até então 

inéditas, exceto uma publicada originalmente na revista A Cigarra . O livro está 113

centrado em contos autobiográficos, muitas vezes relacionados à guerra, enquanto 

em A Cigarra as temáticas são mais amenas, ainda que permaneçam as narrativas 

pessoais, escritas em primeira pessoa. 

Quando parou de fotografar, em 1963, Francisco Aszmann passou a fazer releituras 

de suas fotografias em pinturas a óleo . Ele continuou pintando até a última semana 114

de vida, quando morreu de câncer aos 80 anos, em 1987, no Rio de Janeiro, em 1987. 

A seguir veremos como se deu a carreira de fotoclubista e editor de Francisco 

Aszmann. 

 No caso, a história que se repete é “O modelo nu”, que narra o processo de construção da 113

fotomontagem “A Visão”.

Entrevista Globo News - Parte I disponOvel em < http://www.aszmann.com.br/quem-somos>, 114

acessado em 25 de junho de 2014. 

http://www.aszmann.com.br/quem-somos


!47

2.2 - O fotoclubista e editor  

O movimento fotoclubista do Rio de Janeiro alcançou os anos de 1950 sem muita 

expressividade apesar de ter sido bastante proeminente durante as décadas de 1920 e 

1930. A associação de maior importância do país, o Photo Club Brasileiro, entrou em 

decadência durante a década de 1940 e encerrou suas atividades em 1953, com a 

morte de seu presidente Nogueira Borges. Depois disso, houve um período 

tumultuado que deu origem a diversos pequenos clubes, como a Associação Carioca 

de Fotografia, o Rio Foto Grupo, o Foto Cine Light Clube e a Associação Brasileira de 

Arte Fotográfica (ABAF), sendo que apenas a ABAF e a Sociedade Fluminense de 

Fotografia (SFF) conseguiram consolidar-se, centralizando toda a atividade amadora 

do Rio de Janeiro.  115

A SFF foi fundada em 12 de outubro de 1944, em Niterói, por César Salamonde e 

Jayme Moreira de Luna. Francisco Aszmann associou-se ao fotoclube em 1950: 

“Acumulando premiações internacionais, vasta experiência no trato com as 
agremiações estrangeiras por ter residido na Europa, Aszmann seria, junto 
com Luna, Chakir Jabôr [ABAF], Luís Antônio Pimentel e outros 
aficionados, o regente de uma política bem-sucedida de mostras da 
produção fotográfica fluminense.”   116

Os dirigentes da SFF, juntamente com Aszmann, estabeleceram que a direção a ser 

tomada pelo fotoclube seria a de disseminar a fotografia brasileira no contexto 

internacional, inserindo-a em grandes festivais pelo mundo e promovendo um 

intercâmbio de cultura fotográfica. Visto que Aszmann possuía muitos contatos na 

Europa, assumiu papel de liderança no  fotoclube. Sob esta luz, já em 1950, houve a 

participação maciça do Brasil no Festival de Salzburgo, com exposição de trabalhos 

 Para informações sobre o fotoclubismo no Brasil ver:  COSTA & SILVA,, 2004 e MAGALH ES & 115

PEREGRINO, 2012.  

 Magalhães e Peregrino traçam um panorama histórico da formação e das atividades mantidas pela 116

SFF. MAGALH ES & PEREGRINO, 2012. p. 161
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da SFF , do Foto Cine Clube Bandeirante (FCCB)  e do Foto-Clube do Espírito 117 118

Santo . Nessa ocasião, Francisco Aszmann ganhou medalha de ouro, competindo 119

com outros 300 selecionados dentre os 1300 trabalhos remetidos . De acordo com 120

Magalhães & Peregrino, a SFF não tinha restrições e aceitava fotografias de qualquer 

estilo, o que permitiu que Aszamann conseguisse espaço para produzir e exibir suas 

fotomontagens .  121

Francisco Aszmann foi um forte divulgador da SFF. Com frequência noticiava os 

eventos, prêmios ganhos e trâmites relacionadas ao fotoclube na revista que editava, 

a Fotoarte. O periódico tinha como subtítulo revista mensal de fotografia 

internacional, impresso no índice em português, inglês, francês e alemão. Isso 

porque os editores Erwin T Buck, Francisco Aszmann e José de Freitas Coelho 

tinham a ambição de fazer a revista ser internacional, embora o restante de seu 

conteúdo fosse somente em português. A revista foi publicada pela primeira vez em 

abril de 1958 e encerrou suas atividades em 1974. Ela trazia dicas de composição e 

iluminação, ensaios especiais, novidades do mercado fotográfico, notícias sobre a 

participação de fotoclubes em salões e competições de fotografia, além de uma 

grande quantidade de publicidade de equipamentos e materiais fotográficos. 

Pelo excesso de publicidade de grandes empresas como Fotóptica, Nikon e Yashika - 

havia um anúncio entre cada matéria -, podemos supor que a Fotoarte tivesse uma 

boa circulação, atingindo um público altamente especializado . Percebemos 122

 Os participantes da SFF eram MauOcio Ruch Almeida, Francisco Aszmann, Edith Aszmann, Pedro 117

Calheiros, Jayme Moreira de Luna, Stefan Rosenbauer, Carlota RPzsa, Frederick Sommer, Rudolgo 
A. Freundenfeld, Jos Vasconselos, Udo Erich Joachim Hess, Ralph Kirchner, Rimondo Sobreira, 
Arlindo Suzarte e K. P. Waddell. MAGALH ES & PEREGRINO, 2012. p. 162.

 Os participantes do FCCB eram Kazuo Kawahara, Eduardo Salvatore e Roberto Yoshida. 118

MAGALH ES & PEREGRINO, 2012. p. 162.

 Os participantes do Foto-Clube do EspOrito Santo eram Francisco Quintas, Manuel M. Rodrigues e 119

Erico Hauschild. MAGALH ES & PEREGRINO, 2012. p. 162.

 MAGALH ES & PEREGRINO, 2012. p. 164120

 MAGALH ES & PEREGRINO, 2012. p. 189.121

 Infelizmente, a revista não trazia a tiragem e n o foi possível encontrar outra fonte para sabermos 122

o número exato de circulação da revista.
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também a importância da publicação no mercado especializado pela longa extensão 

de tempo durante o qual a revista foi publicada. Além disso ela contava com 

colaboradores de diversos estados do Brasil, como também do exterior. Os 

colaboradores nacionais eram de Curitiba, Florianópolis, Niterói, Porto Alegre, Rio 

de Janeiro e São Paulo. Do exterior vinham colaborações da África do Sul, Alemanha, 

Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Estados Unidos, Espanha, França, Índia, Itália, 

antiga Iugoslávia, Peru, Portugal, Suécia, antiga Tcheco-Slováquia e Uruguai . 123

A redação e a administração da Fotoarte eram localizadas na Rua Conselheiro 

Crispiniano, 404, no centro da cidade de São Paulo, e tinha uma filial no Rio de 

Janeiro com endereço na Rua Santa Alexandrina, 1165, no bairro do Rio Comprido, 

zona norte. A revista era impressa em São Paulo, na Habitat Editora Ltda. Francisco 

Aszmann assina como diretor artístico, enquanto Erwin T. Buck é creditado como 

redator responsável; José de Freitas Coelho, redator; Luiz Carlos Hoffman, diretor de 

relações públicas, e Paul J. Engelberg, diretor gerente e administrativo. Egon 

Aszmann, conta que servia o café durante as reuniões da redação e que cada colunista 

escrevia suas matérias individualmente e as trazia para as reuniões mensais na casa 

de Francisco Aszmann. A revista pronta era então enviada para São Paulo para 

impressão. Paulo Engelberg, o sócio de São Paulo, trazia o maior número de 

anunciantes para a revista, apesar de o próprio Francisco Aszmann também fazer sua 

parte para atrair anunciantes . 124

Em 1962, a Fotoarte começou a lançar volumes encadernados da revista, sendo que 

cada um reunia seis exemplares. O texto do anúncio desse lançamento exprime com 

clareza o que a revista pretendia ser e como queria ser vista: 

“PARA A BIBLIOTECA DO AMADOR EXIGENTE os livros encadernados 
da Revista FOTOARTE significam a constante presença das maiores 
criações fotográficas do gênio humano dos últimos anos, as obras mais 
destacadas das exposições internacionais e nacionais, a história dos 
acontecimentos artísticos dentro e fora do país, uma fonte de técnica, 

 Fotoarte. Ed. 18. Ano II. Outubro de 1959.123

 Egon Aszmann em entrevista concedida à autora em 16/03/2015.124
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análises artísticas, crônicas, críticas objetivas e orientações. SEMPRE 
imparciais. SEMPRE objetivas. SEMPRE sinceras. SEMPRE amigas.”  125

A proposta da revista era ser o mais objetiva e informativa possível no universo da 

fotografia, funcionando como um manual fotográfico que sempre se renovava. Trazia 

exemplos de fotógrafos bem avaliados que poderiam servir de referência para o 

artista amador, críticas dos equipamentos mais modernos, instruções técnicas para 

alcançar efeitos específicos e resultados de salões e exposições no Brasil e no exterior, 

de modo que o leitor pudesse se inserir no contexto fotográfico da época. Colecionar 

as revistas significava montar uma biblioteca de referências fotográficas, tanto 

técnicas, quanto artísticas . 126

Além da direção artística da Fotoarte, Aszmann assinava duas colunas fixas: “Seleção 

do Mês” e “Clínica”. Na primeira, cujo, subtítulo era “desfile das obras primas do 

Fotoarte Internacional Salão”, eram apresentadas as fotografias selecionadas para 

aquela edição, divididas nas seguintes categorias: paisagem, natureza, composição, 

gênero, retrato e nu. As fotografias eram de autoria de fotógrafos nacionais e 

internacionais. Na edição 31, por exemplo, as fotografias apresentadas foram “Calm 

Before Storm”, de Suryana-rayan, da Índia; “Intervalo”, de Antonio Masotti, da Itália; 

“Bordadões”, de Guardir Elias Jorde, do Brasil; “Balais”, de Alain Balmayer, sem 

indicação de país; “La Peur Neant”, de Claud Day, da França, e “Mosaico”, de 

Emmanoel Couto Monteiro, também brasileiro . 127

Já na coluna intitulada  “Clínica”, Aszmann analisava as fotografias enviadas pelos 

leitores e dava conselhos do que podia ser melhorado do ponto de vista técnico e de 

composição, sempre indicando o caminho para uma estética pictorialista. Nas 

primeiras edições, a coluna contava com a análise de quatro imagens, que depois 

passou para apenas duas por exemplar da revista. 

 Fotoarte. Ed 49. Ano V. Maio de 1962. Grifos originais.125

 Fotoarte. Ed 49. Ano V. Maio de 1962.126

 Fotoarte. Ed 31. Ano III. Novembro de 1960.127
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Se observarmos a trajetória da Fotoarte, podemos perceber que com o passar dos 

anos ela foi se modernizando e profissionalizando. Na década de 1960, a diagramação 

foi mudada para que ficasse mais ousada e adicionou-se a tinta de cor laranja às 

páginas internas. A capa original era composta por uma borda colorida, de apenas 

uma cor, emoldurando uma fotografia em preto e branco. A partir de janeiro de 1962, 

na edição 45, a revista passa a ostentar a capa com borda colorida e bolinhas brancas 

com uma reprodução fotográfica no centro em preto e branco, diagramação que 

permaneceria até o fim da revista, em 1974. 

Em abril de 1961, na edição 36 da revista Fotoarte, foi publicada matéria “A Escada”, 

sobre o lançamento próximo do livro “Fotomontagem e Arte” . A matéria é um 128

pedido de desculpas pelo atraso da publicação do livro, que seria lançado ainda 

naquele ano. Mais tarde, o primeiro anúncio do livro, publicado em novembro de 

1961, trazia o texto: “Esta obra lhe oferecerá a técnica, a experiência e o modo de 

pensar do artista mais premiado do mundo!”  . Em outros anúncios distribuídos por 129

edições posteriores da revista, lemos: 

“O livro que ilumina o caminho do progresso, que ensina a conseguir o 
máximo fotograficamente e revela um modo de pensar para formação do 
seu espírito de artista” . 130

Apesar da grandiloquência dos anúncios [FIGURA 22], o livro é um manual 

didático para a produção de fotomontagens, explicando com clareza as técnicas, que 

são ilustradas por diversas imagens, desde modelos esquemáticos, usados como 

projetos, até fotomontagens prontas. Foi publicado pela Editora Revista Fotoarte 

Ltda., em São Paulo, a mesma que publicava a revista, e impresso pela Tipografia 

Danúbio S. A., do Rio de Janeiro, tendo supervisão de José Freitas Coelho, redator da 

revista Fotoarte. Na página de rosto do livro, lemos: “A técnica não é arte, mas 

indispensável à sua realização!” . Apesar do ponto de exclamação, essa afirmativa é 131

mais humilde do que as promessas veiculadas pelos anúncios publicados da revista, 

 Fotoarte. Ed 36. Ano IV. Abril de 1961.128

 Fotoarte. Ed 43. Ano IV. Novembro 1961.129

 Fotoarte. Ed 47. Ano V. Março 1962.130

 ASZMANN, 1961. p. 5.131
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pois mostra que apenas as técnicas ensinadas no livro não seriam suficientes para a 

realização de uma obra de arte que necessitaria também da habilidade do artista. 

Ligado à experiência fotoclubista de Aszmann e a suas duas colunas da revista 

Fotoarte, “Fotomontagem e Arte” materializa a inclinação didática do fotógrafo 

[Figuras 23 e 24] e o seu senso de oportunidade já que não havia nenhum livro 

sobre o assunto publicado no Brasil. O livro reúne 22 fotomontagens, algumas com 

legendas longas que explicam o processo de feitura, como podemos observar nos três 

exemplos abaixo. 

“Fotomontagem à base de recortes. Como se vê na fotografia da 
camponesa, o fundo está fora de foco. A segunda fotografia, 
completamente nítida, irá substituir o fundo. A fotomontagem é capaz de 
enganar um observador menos experiente, mas um juri, "de ôlho clínico", 
descobrirá imediatamente as falhas: 1º - a iluminação do trigo é diferente 
da da pessôa; 2º - a linha branca do contôrno aparece no vestido, no lado 
esquerda da fotografia, abaixo da ceifadeira. (Fotos com câmera 
Rolleiflex)” . [Figura 25] 132

“(Fotomontagem de dois negativos em uma só projeção). Neste caso a 
primeira cópia serve para orientar a exposição. A co-gravação da nuvem na 
terra causa certa desigualdade de tons, o que se pode corrigir com 
exposição a mais no lugar afetado. (Fotos com câmera Rolleiflex)” . 133

[Figura 26] 

e 

“Fotomontagem de dois negativos em duas projeções. A brancura das 
nuvens foi conseguida pela projeção absoluta da parte superior da 
ampliação, durante a projeção dos bois. E a brancura dos bois foi garantida 
pela projeção eficiente dêsse espaço, durante a projeção das nuvens. (Fotos 
com câmera Rolleiflex)” . [Figura 27] 134

As explicações são bem detalhadas, fáceis de serem compreendidas e indicam até 

mesmo o tipo de câmera usado para atingir os efeitos desejados. Elas funcionam bem 

ao lado das fotomontagens, fazendo com que o leitor visualize exatamente como e 

 ASZMANN, 1961. p. 15.132

 ASZMANN, 1961. p. 35.133

 ASZMANN, 1961. p. 41.134
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onde foram feitas as manipulações. Entender o processo de manipulação fotográfica 

podia também contribuir para a formação do olhar. Ao entender como a 

fotomontagem havia sido produzida e a verossimilhança do seu resultado, o leitor era 

convidado a questionar se outras imagens cotidianas seriam ou não manipulações. Já 

que era possível modificar o céu de uma fotografia, também seria possível corrigir 

características indesejadas, por exemplo, do corpo das pessoas fotografadas: 

“Fotomontagem à base de recortes. Aproveitando os recursos dêste 
procedimento, reduzimos a cintura da moça, tornando-a mais esbelta, 
como se vê no lado oposto, sem operação plástica ou medicamentos 
caríssimos... (Fotos com câmera Rolleiflex)” . [Figura 28] 135

O comentário bem-humorado de Aszmann refere-se a intervenções usadas até hoje 

em revistas e na publicidade em geral, intensificadas com o surgimento da imagem 

digital. De maneira geral, podemos dizer que “Fotomontagem e Arte” foi escrito como 

uma apostila de fotomontagem e que continua relevante como documento histórico 

sobre os métodos usados na época e nos permite compará-los com aqueles usados 

atualmente por designers e artistas em softwares de edição de imagens, como o 

Photoshop, da empresa Adobe. 

Menos expressivo para o mercado especializado, mas não menos importante, 

“História de 13 Fotos" foi publicado em 1979, também pela Gráfica Danúbio S. A., no 

Rio de Janeiro. O livro é divido em duas partes: “As Fotos e As Histórias”. Na 

primeira parte, estão todas as fotomontagens, numeradas em algarismos romanos e, 

paralelas a elas, estão as histórias que as acompanham, numeradas em algarismos 

arábicos. O tema que unifica todo o livro é a sobrevivência e a necessidade de lutar 

pelo que se quer. Na página de rosto Aszmann resume o conteúdo do livro em uma 

dedicatória: 

“Dedico este livro à nova geração, mostrando o valor da força-de-vontade e 
a importância de agüentar os golpes do destino. 

 ASZMANN, 1961. p. 17.135
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Desejo sinceramente, que os jovens vençam na vida - nesta luta em que 
vale tudo. A questão é saber querer, pois tudo é possível… se nós não 
desistirmos”  136

Para reforçar o conteúdo da dedicatória, as primeiras páginas do livro trazem uma 

pequena biografia de Francisco Aszmann, escrita por João Lemos, presidente da 

Associação Carioca de Fotografia, do Rio Janeiro. Essa biografia trata do período em 

que Aszmann morava na Hungria e de todo o sofrimento pelo qual passou em 

decorrência de duas guerras antes de chegar ao Rio de Janeiro. Em seguida o livro 

inclui 13 fotografias: “Cascata de Sentimentos”, “Cavalariço Húngaro”, “Ao luar”, 

“Mania”,  “Visão”, “Destino”, “A chama apagada…”, “Assim é a guerra”, “De 

Profundis”, “Inverno em Neumarkt”, “Duelo”, “Alegria” e “A cidade das 

almas” [FIGURA 29] . 137

 ASZMANN, 1979. p.1.136

 “A chama apagada...” estava presente no 7º Salão Internacional de Arte Fotográfica, organizada 137

pela FCCB e já foi analisada aqui, e “De Profundis” foi vencedora do "Grand Prix" na Exposição 
Internacional de 1949 em Charleroi, Bélgica. Dentre as imagens, “Visão”, “Destino”, “De Profundis”, 
“Duelo”, “Alegria” e “Cidade das Almas” foram publicadas na revista A Cigarra, enquanto apenas 
“Alegria” e “Cidade das Almas” não estavam destacadas na sessão “Um romance em cada foto”, mas 
também tiveram suas histórias publicadas.
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2.3 - O fotógrafo e escritor na revista A Cigarra 

A revista A Cigarra foi publicada pela primeira vez em São Paulo, em 6 de março de 

1914, pela sociedade Gelésio Pimenta & Comp, com uma tiragem de 20 mil 

exemplares . Era dirigida à elite paulistana e tinha cerca de dez páginas, tratando de 138

assuntos banais e fofocas da sociedade paulistana. Era uma revista de entretenimento 

com prosa, poesia, notícias, palavras cruzadas e fotografias. Segundo Hivana Matos:  

“O interesse em aumentar a tiragem e de atrair mais publicidade fazia que 
a revista publicasse uma grande quantidade de assuntos com rapidez, o 
que tornava, muitas vezes, seus conteúdos mais superficiais na 
abordagem.”   139

Apesar dos esforços da editora, A Cigarra  foi perdendo público e, em 1933, foi 

comprada pelos Diários Associados, passando a ser publicada pela Empresa Gráfica 

O Cruzeiro. Inicialmente, a revista circulava como um encarte de O Cruzeiro  

somente na cidade de São Paulo, no formato de um caderno de poucas páginas. Como 

essa parceria fez pouco sucesso, posteriormente, A Cigarra passou a ser vendida 

como uma revista independente. Nessa fase ela se torna novamente popular, 

passando a ser distribuída e vendida nas grandes cidades do país .  140

Já na década de 1950, a equipe de redação da revista contava com nomes de peso 

como Millôr Fernandes e José Medeiros, sendo que este último mantinha uma seção 

sobre fotografia. Ambos faziam parte da equipe de O Cruzeiro, publicação que 

também pertencia aos Diários Associados. A ligação entre as duas revistas aparecia 

também nas reportagens, já que A Cigarra frequentemente publicava versões 

reformuladas de reportagens anteriormente publicadas em O Cruzeiro, como 

algumas reportagens de Jean Manzon, de Luis Carlos Barreto e de Pierre Verger, 

levantadas durante essa pesquisa. Um conteúdo importante da revista eram as 

colunas de ficção. Toda edição reservava um número considerável de páginas para 

narrativas seriadas, como folhetins, e trazia aproximadamente cinco contos de 

 . - , 1983.138

 Hivana Matos traça a trajetória da revista A Cigarra, desde o seu surgimento até ser comprada 139

pela revista O Cruzeiro. MATOS, 2008.

 MATOS, 2008.140
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escritores célebres. Nesse contexto a revista chegou a apresentar, em 1953 ,, 141

“Escroqueria de um banqueiro”, de Ruyard Kipling, vencedor do Prêmio Nobel de 

Literatura em 1907 . 142

A Cigarra trazia uma grande quantidade de fotografias e muitas delas ocupavam 

páginas inteiras, tendo às vezes mais destaque que o texto. Também vemos com 

frequência matérias compostas exclusivamente de fotografias com legendas, 

ocasionalmente acompanhadas de pequenos textos. A fotografia nessa época ganhava 

destaque especial nos periódicos ilustrados, como afirma Helouise Costa: 

“A revista ilustrada potencializou as promessas de reprodutibilidade 
técnica, transformando a imagem fotográfica em algo maleável, 
transportável e capaz de adaptar-se facilmente aos sistemas de circulação e 
consumo impostos pela modernidade” . 143

A fotografia passa a ser utilizada pelos meios de comunicação de massa, enquanto 

amplia a divulgação da imagem de artistas antes restritos a meios especializados de 

forma que a fotografia passa a ser um elemento cotidiano para os leitores. Em uma 

perspectiva mais pessimista, Siegfried Kracauer, em texto de 1927, acredita que 

revistas ilustradas banalizam acontecimentos, esvaziando imagens de significado e de 

memória de modo que o mundo se torne um “presente fotografável” . Na revista A 144

Cigarra, onde a leitura era pensada para ser agradável e de fácil compreensão, 

podemos assumir que o excesso de imagens poupava o leitor dos esforços de refletir. 

Nesse contexto, Francisco Aszmann contribuiu para A Cigarra entre os anos de 1953 

e 1954 de diversas formas: fez imagens para as capas, produziu fotorreportagens e 

escreveu sua coluna mensal “Um romance em cada foto”. Para esta pesquisa fizemos 

o levantamento de todas as edições da revista A Cigarra, entre os anos de 1950 e 

1955, a procura de trabalhos de Francisco Aszmann em geral e da sessão “Um 

 A Cigarra  nº 232, julho de 1953, p 44.141

Ruyard Kipling - Biographical , disponOvel em <http://www.nobelprize.org/>, acessado em 27 de 142

junho de 2014.

 COSTA, 2012, p. 303.143

 LEVIN, T. KRACAUER, S. Photography. Critical Inquiry, Vol. 19, No. 3 (Spring, 1999). The 144

University of Chicago Press. p. 433

http://www.nobelprize.org/
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romance em cada foto” em particular  (Ver Tabela 1 - anexo). . A biografia de 145 146

Francisco Aszmann no site da coleção Pirelli/MASP afirma que ele teria trabalhado 

para A Cigarra entre 1950 e 1955, no entanto, verificamos que suas contribuições 

concentram-se nos anos de  1953 e 1954, como pode ser visto na Tabela 1. De fato 

esse número pode ser maior porque somente na edição n. 221, de agosto de 1952, a 

revista começa a apresentar maior quantidade de créditos para as matérias e para as 

fotografias, inclusive para as imagens de capa, antes não creditadas.  

De acordo com nosso levantamento primeira aparição de Francisco Aszmann em A 

Cigarra ocorre na edição n. 230, de maio de 1952, onde publica a fotorreportagem “É 

a vida”. Essa também é a primeira vez que a sessão “Um romance em cada foto” é 

veiculada na revista. A sessão ainda não possuía a diagramação padrão que veio a 

caracterizá-la mais tarde e o título foi impresso sem qualquer design especial. Essa 

edição possuía apenas duas páginas, enquanto as outras em geral possuiam 3 

páginas. A partir da edição seguinte, de junho de 1952, a sessão aparece todos os 

meses em local fixo, inaugurando o cabeçalho que seria mantido dali em diante .  147

Durante o período em que Francisco Aszmann participou da revista A Cigarra a 

tiragem se manteve sem grandes alterações. As edições n.230, 231, 232 e 233, 

tiveram tiragem de 50.000 revistas. Na edição n. 235, de outubro de 1953, foram 

impressas apenas 45.000 exemplares, e já em novembro de 1953, na edição n. 236, a 

tiragem foi aumentada para 48.000 revistas, mantendo esse número até setembro de 

1955, quando foi novamente reduzido para 45.000 impressões. A numeração da 

revista mudou a partir de novembro de 1954, quando ao invés de continuar com 

algarismos arábicos crescentes, o ano passou a ser definido em algarismos romanos e 

a numeração do mês de publicação em algarismos arábicos. Em novembro de 1952, 

 As edições eram aquelas entre os números 150 e a de Ano XXXVI nº 10, considerando que a 145

numeração da revista mudou a partir de janeiro de 1954.

 As revistas foram consultadas na vers o digitalizada do Arquivo Público do Estado de São Paulo, 146

em microfilme, e na versão impressa na Biblioteca Mário de Andrade.

 A seção era publicada sempre nas páginas 30 e 31, mas excepcionalmente, na edição 232, de junho 147

de 1953, em que foi publicado o romance “O pior veneno”, as páginas ocupadas são as de numeração 
26 e 27.. Quando o texto ultrapassa uma p gina, o restante enviado para o final da revista, em 
p ginas arbitr rias. Na ediM o 231, est na p gina 70; na 232, na 49; na 233, na 142; na 235, na 38; 
na 236, na 49; no Ano XXXV n 2, na 116.
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portanto, o número da revista é Ano XXXV nº 1, dando maior destaque ao mês do 

que à continuidade da coleção.  

Em algumas ocasiões, o trabalho de Francisco Aszmann aparece mais de uma vez em 

uma mesma revista. Na edição n.235, de outubro de 1953, vemos “Bois” na sessão 

“Um romance em cada foto”, além da matéria “Sonhos de Menina”, com texto de 

Terêncio de Mattos. Nesta edição, Aszmann também assina a capa, e a tiragem foi de 

45.000 exemplares. Na edição seguinte, de número 236 e na n. 237, de novembro de 

1953, Aszmann também publica nas páginas de A Cigarra mais de uma contribuição. 

A edição de finados conta com capa de Aszmann, com a reportagem “Cidade das 
Almas” e com “O fim do caminho” na sessão “Um romance em cada foto”. Aszmann 

também publicou mais de uma vez na edição de Ano XXXV nº 2, em fevereiro de 

1954, com “Recordação” em “Um romance em cada foto”, além da reportagem  

“Dança de Noivado de Uzbéquia”.A edição de novembro é o último número em que a 

sessão “Um romance em cada foto” aparece. A edição de março de 1954, Ano XXXV 

nº 3, conta com capa de Aszmann com a fotografia de uma noiva, sendo esta a última 

aparição de Aszmann que identificamos  no intervalo estudado. Em agosto de 1954, 

Ano XXXV nº 8, o índice da revista é reorganizado, o que denota mudanças internas 

em A Cigarra e pode talvez explicar a ausência de Aszmann dali em diante. Em 

outubro do mesmo ano, Ano XXXV nº 10, vemos pelo índice que a estrutura da 

revista foi totalmente reformulada.

A sessão “Um romance em cada foto” está presente, portanto, nas edições de A 

Cigarra publicadas entre junho de 1953 e fevereiro de 1954, totalizando dez 

edições . As capas produzidas por Aszmann são as de outubro , novembro  e 148 149 150

dezembro , todas do ano de 1953. Na edição de outubro vemos uma criança no colo 151

de uma mulher, a legenda da capa presente no índice onde se lê “MÃE E FILHA, foto 

de Francisco Aszmann, especial para Outubro” [FIGURA 30]. Na edição de 

 Infelizmente n o foi possOvel localizar a ediM o de número 234, de setembro de 1953.148

 A Cigarra. 235. Outubro, 1953.149

 A Cigarra. 236. Novembro, 1953.150

 A Cigarra. 237. Dezembro, 1953.151
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novembro há uma fotomontagem que traz no primeiro plano uma vela acesa apoiada 

por duas mãos e, no segundo plano, o rosto de uma mulher de perfil, com os olhos 

fechados e a cabeça dirigida sutilmente para cima, como se rezasse  [FIGURA 31]. 

Na legenda lemos: “PARA ÊSTE MÊS DE FINADOS, Francisco Aszmann, 

especialmente, fêz esta expressiva montagem”. No mês de dezembro vemos outra 

fotomontagem de uma mulher acendendo uma vela em uma árvore de Natal. 

As reportagens de Aszmann são “É a vida” , de maio de 1953; “Sonhos de 152

Menina” , de outubro 1953, “Cidade das Almas” , de novembro de 1953, e “Dança 153 154

de Noivado na Uzbéquia” , de fevereiro de 1954. “É a vida”, “Cidade das Almas” e 155

“Dança de Noivado na Uzbéquia” têm “foto e texto” de Aszmann. “É a vida” é a 

primeira participação de Aszmann na revista A Cigarra e está entre as páginas 16 e 19 

da edição 230 . Trata-se do que seria uma prévia de sua coluna mensal. São quatro 156

páginas de um ensaio sobre sentimentos humanos acompanhado de muitas 

fotografias ilustrativas de mulheres encenando diversos sentimentos, duas delas 

impressas em páginas inteiras . O texto é curto, dividido de forma irregular pelas 157

páginas. O começo do texto compõe um parágrafo na página 17, enquanto o restante 

fica distribuído em forma de legendas de poucas linhas para as fotos da página 18, 

evidenciando que o destaque é dado às imagens [FIGURA 32]. 

“Sonhos de menina” conta com doze fotomontagens de Francisco Aszmann e 

“legendas de Terêncio de Mattos” . Está publicada entre as páginas 15 e 19 da edição 158

235. As doze imagens mostram a rotina de uma menina, desde a presença na escola 

 A Cigarra. N 230. Maio de 1953.152

 A Cigarra. N 235. Outubro, 1953.153

 A Cigarra. N 236. Novembro, 1953.154

 A Cigarra. N 239. Fevereiro, 1953.155

 Acreditamos ser a primeira participaM o considerando a busca realizada em todas as revistas A 156

Cigarra entre os anos de 1950 e 1955.

 Duas dessas imagens est o inclusas nos livros de Aszmann: Alegria , a fotomontagem que abre a 157

reportagem est na p gina XXXVII de HistPria de 13 fotos ; Pavor do sono eterno , a fotomontagem 
que fecha, est na p gina 135 de "Fotomontagem e Arte , com uma legenda que diz que ela foi feita 
"(com c meras Rolleiflex e Thornton)".

 A Cigarra. N 235. Outubro de 1953. p. 15.158
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até a hora de ir dormir, passando também pelos sonhos que tem à noite até o seu 

despertar na manhã seguinte, sendo que duas imagens ocupam páginas inteiras. As 

fotomontagens mostram os sonhos da  criança na porção superior da imagem e a sua 

reação na porção inferior. Assim como em “É a vida”, o texto é quase desnecessário, 

resumindo-se a pequenas legendas [FIGURA 33]. 

No mês de finados, Aszmann publicou “A cidade das almas”, um ensaio de cinco 

páginas sobre a morte, entre as páginas 14 e 18, ilustrado com imagens de cemitérios, 

sendo que três ocupam páginas inteiras . Do mesmo modo que no caso anterior, o 159

texto é distribuído entre um corpo principal, desta vez ocupando duas páginas, e 

várias legendas sob as fotos. Nesse caso, algumas legendas estão inseridas em 

retângulos pretos sobre as fotos de página inteira. Ainda que haja uma quantidade 

razoável de texto, o foco é dado às fotografias de página inteira, sempre inseridas nas 

páginas ímpares [FIGURA 34]. 

Já “Dança de Noivado em Uzbéquia” tem fotos e legendas de Francisco Aszmann  e 160

ocupa as páginas entre 16 e 19 da edição 239. A reportagem é sobre uma tradicional 

dança de noivado e apresenta doze fotografias, sendo o passo a passo do ritual, além 

de detalhes dos trajes típicos. Duas fotografias estão em página inteira. A primeira na 

página 16 mostra o noivo em seus trajes típicos pronto para iniciar a cerimônia, e a 

segunda está na página 19, exibindo o final do ritual, quando a noiva aceita o pedido 

de casamento. A reportagem traz hábitos do leste europeu retratados da mesma 

forma que as revistas ilustradas costumam apresentar os rituais de tribos indígenas 

ou africanas, colocando em evidência o distanciamento do leitor em relação às 

pessoas retratadas. As legendas, embora esclareçam um pouco do que é mostrado, 

apenas aumentam a sensação de estranhamento [FIGURA 35].  

A partir dos dados coletados nesse capítulo acerca da longa e prolífica carreira de 

Francisco Aszmann em diversas frentes da fotografia – fazendo retratos da alta 

sociedade, construindo fotomontagens, participando de concursos, lecionando em 

fotoclubes, colaborando com revistas e editando suas próprias publicações – iremos 

 Uma das fotografias est incluOda em "HistPria de 13 Fotos", na p gina XXXIX, intitulada "Cidade 159

das Almas uriosamente, a imagem reproduzida no livro n o uma das que foi destacada na 
revista.

 A Cigarra. N 239. Fevereiro de 1954. p. 17.160
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analisar a estética usada por Aszmann em suas fotomontagens e inseri-lo num 

contexto maior de popularização dessa técnica, que ocorreu na primeira metade do 

século XX, como veremos no capítulo, a seguir. 
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Capítulo 3 - A popularização da fotomontagem e o kitsch na obra de 
Francisco Aszmann 

Nas pesquisas realizadas para essa dissertação foi possível constatar a existência de 

uma vasta produção de fotomontagens que não aparece nos livros tradicionais de 

história da fotografia. Enquanto a Straight Photography, que condenava qualquer 

forma de manipulação fotográfica, estava enraizada nos círculos da fotografia de arte, 

havia inúmeros artistas que experimentavam com técnicas de manipulação, entre as 

quais a fotomontagem, visando expandir o potencial expressivo da fotografia . 161

Dentro dessa vertente podemos citar, entre outros, os trabalhos de Pal Funk Angelo, 

Willian Mortensen, Pierre Boucher, Angus McBean e Clarence John Laughlin que 

atuaram entre as décadas de 1930 e 1950 e, por isso, interessam mais diretamente a 

este estudo. A produção desses fotógrafos baseou-se nas experiências das vanguardas 

históricas do início do século XX, em especial do Dadaísmo e do Surrealismo, mas 

caracterizou-se pela ausência de engajamento político e questionamentos sobre o 

circuito de arte. A nossa hipótese é que esses fotógrafos contribuíram para a 

popularização da fotomontagem ao veicularem suas imagens em publicações ligadas 

à indústria cultural ao mesmo tempo em que vincularam-se ao kitsch. O trabalho de 

Francisco Aszmann seria uma manifestação local desse fenômeno. Neste capítulo 

iremos apresentar primeiramente um panorama da produção dos fotógrafos citados, 

buscando situar a produção de Aszmann em um contexto global, para em seguida 

investigarmos, a partir de Gillo Dorfles e Susan Sontag, as filiações da produção de 

Aszmann ao conceito de kitsch. 

  

 Protoshop. DisponOvel em < http://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2012/faking-it/161

protoshop>

http://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2012/faking-it/protoshop
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3.1. A popularização da fotomontagem entre as décadas de 1930 e 1950 

A partir da década de 1920, com o surgimento do surrealismo na França, ficou claro 

que a fotografia em geral e a fotomontagem, em particular, com sua capacidade de 

ressignificação, seria uma mídia muito útil para o movimento . Man Ray declara, 162

em 1926:  

“Eu prefiro fotografar uma ideia que um objeto, e um sonho que uma ideia. 
Afinal, a fotografia não está restrita ao mero papel de copista. É uma 
maravilhosa exploradora dos aspectos que nossa retina nunca 
registrará.”  163

Fora do circuito da arte de vanguarda, diversos fotógrafos também começaram a se 

alimentar do ideal de produzir fotografias que refletissem seus sonhos, medos, 

fantasias e desejos. Buscamos elencar alguns artistas contemporâneos a Aszmann 

que participaram desse movimento introspectivo de experimentação fotográfica na 

Europa e nos Estados Unidos e que não constam na maioria dos livros de história da 

fotografia . 164

  

Na Hungria, Pal Funk Angelo (1894 - 1974) desenvolveu um estilo fotográfico muito 

semelhante ao de Francisco Aszmann, tendo sido muito influente na fotografia local. 

Apesar da pouca bibliografia disponível, foi possível levantar que o fotógrafo nasceu 

em Budapeste e estudou em Paris com Charles Reutiliger, enquanto trabalhava como 

estilista. Abriu estúdios em toda a Europa e teve uma carreira de cinquenta anos 

como fotógrafo de estúdio, onde fotografou mais de 450 mil pessoas. Angelo esteve 

envolvido na organização da Academia Fotográfica de Budapeste, em 1945, e foi 

 ADES, 1997. p. 107.162

 FINEMAN, 2013. p. 159. Do original: “I would rather photograph an idea rather than an object, and 163

a dream rather than an idea. After all, photography is not restricted to the mere role of a copyist. It is a 
marvelous explorer of aspects that our retina will never register.” Tradução da autora.

 A bibliografia sobre esses fotógrafos é restrita justamente porque seus nomes não constam nos 164

mais importantes livros de história da fotografia. As informações aqui reunidas foram buscadas, em 
sua maioria, em sites da internet.
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membro fundador da Associação de Fotógrafos Húngaros, em 1956 . Suas 165

fotografias apresentam mulheres nuas e esquias em poses acrobáticas. Elas parecem 

frágeis e estão envoltas em névoa e inseridas em ambientes de sonho. Em 

“Vênus” [FIGURA 36], de 1951, vemos uma releitura de o Nascimento de Vênus, em 

que uma deusa parece nascer de duas conchas. Em outra fotografia de 1935 

[FIGURA 37] a semelhança com as fotografias de Aszmann se tornam 

especialmente evidentes. Assim como em muitas composições de Aszmann, a mulher 

está em primeiro plano em aparente sofrimento, enquanto grandes olhos masculinos 

a observam acima, posicionados em segundo plano. Vale lembrar que Francisco 

Aszmann também era húngaro e começou a fotografar em 1930, então provavelmente 

os dois fotógrafos tinham conhecimento do trabalho do outro. 

Mais distante no quesito estético, porém mais próximo quando se trata de trajetória 

profissional está o norte-americano William Mortensen (1897 - 1965). Mortesen foi o 

fotógrafo pictorialista mais popular dos Estados Unidos durante as décadas de 1930 e 

1940. Além de suas imagens chocantes, publicou nove livros – entre eles “Monsters 

and Madonnas”, de 1936, e “The Command to Look”, de 1937 , em que ensinava 166

técnicas fotógraficas –, escreveu diversos artigos em revistas e ministrou aulas na 

William Mortensen School of Photography por trinta anos . Sua obra consiste em 167

fotografias still de filmes de Hollywood, retratos de artistas e, o que nos interessa 

para essa pesquisa, imagens mitológicas, históricas e de personagens literários 

agressivamente manipulados . 168

Mortensen manipulava as fotografias de tal forma que elas perdiam a aparência 

fotográfica e tornavam-se mais próximos a desenhos ou gravuras. Além de fotógrafo, 

Mortensen inventava maneiras de manipular imagens. Inventou telas com texturas 

como suporte para fotografia, técnicas de alteração de cor e aperfeiçoou técnicas de 

 Pal Funk Angelo.  Disponível em < http://www.michaelhoppengallery.com/>.165

 Ambos os livros estão disponíveis para download em < http://www.whmortensen.com/>166

 Peterson, Christian. William Mortensen. Disponível em < http://www.luminous-lint.com/app/167

photographer/William__Mortensen/A/>.

 WHITE, Ken. Biography provided by Focal Press. Disponível em < http://www.luminous-lint.com/168

app/photographer/William__Mortensen/A/>.

http://www.whmortensen.com/
http://www.michaelhoppengallery.com/
http://www.luminous-lint.com/app/photographer/William__Mortensen/A/
http://www.luminous-lint.com/app/photographer/William__Mortensen/A/
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adicionar cor à fotografias em preto e branco. Mortensen também dominava os 

procedimentos comuns ao pictorialismo do século XIX, como o bromóleo . Não 169

obstante, a obra de Mortensen consiste de imagens fortes, diferente da suavidade 

habitual do pictorialismo. Ele considerava o sexo, o sentimentalismo e a fascinação os 

três elementos que contribuíam para o apelo de uma imagem e o impacto do 

observador. Ele sabia que mulheres jovens e bonitas atrairiam atenção, assim como 

imagens de temas tabus . O fotógrafo vendia kits para reproduzir seu estilo. 170

A popularidade de Mortensen fez com que se envolvesse em discussões com Ansel 

Addams acerca do objetivo e da natureza fotográfica quando publicou uma série de 

artigos na revista Camera Craft em 1934, em que defendia a manipulação da 

fotografia e maldizia a estética da Straight Photography e do Grupo f.64, liderado por 

Addams . Ele dizia que a fotografia purista valorizava a ciência em detrimento das 171

verdades psicológicas, resultando em imagens duras e ásperas. Para Mortensen:  

“Todo o programa dos puristas esquece a verdade básica de que a 
preocupação final da arte não é com fatos, mas com ideias e emoções.”  172

Assim, os membros da F.64 passaram a demonizar Mortensen, a quem chamavam 

secretamente de “o Anti-Cristo”. Quando Beaumont Newhall, apoiador da Straight 

Photography, publicou sua história da fotografia em 1937, Mortesen e sua obra foram 

riscados da história. 

Apesar das polêmicas em que se envolveu, Mortensen se assemelha a Aszmann por 

ter sido um grande divulgador de novas técnicas fotográficas e por acreditar no 

potencial emocional e subjetivo da fotografia. As mulheres de Mortensen, no entanto, 

 COLEMAN, A. William Mortensen reconsidered. In A Pictorial Compendium of Witchcraft: William 169

Mortensen (1897V1965).

 PATTERSON, Tom. Beauties and Priests, among other Beasts: William Mortensen s Images of 170

Witches, Demons and Sadistic Inquisitors. In A Pictorial Compendium of Witchcraft: William 
Mortensen (1897V1965).

 FINEMAN, 2013. p. 171.171

 FINEMAN, 2013. P. 171. Do original: “The whole program of the purists inclines to overlook the 172

basic truth that the final concern of art is not with facts, but with ideas and emotions.” Tradução nossa.
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são decididas e confortáveis com sua própria sexualidade. Diferentemente da nudez 

retratada por Aszmann e Angelo, a nudez em Mortensen tem caráter sexual e 

provocador. Em “Off to the Sabbath”, de 1927, [FIGURA 38] e na fotografia de 

mesmo nome de 1930 [FIGURA 39], vemos duas bruxas montadas em suas 

vassouras, que se colocam obviamente como uma alusão sexual. As duas parecem 

felizes, senão em êxtase, a primeira voando e a segunda prestes a voar.  

Nesse contexto de experimentação fotográfica, podemos citar também o trabalho do 

francês Pierre Boucher (1908 - 2000). Pierre Boucher estudou na Escola de Artes 

Aplicadas em Paris e, ispirado em Man Ray e pelos surrealistas, experimentou com 

diversas técnicas, incluindo fotomontagem, fotograma, solarização e montagem com 

múltiplos negativos . Além de seus trabalhos pessoais, Boucher dedicou-se à 173

fotografia publicitária, ajudando a estabelecer a fotografia como principal mídia 

publicitária, em detrimento do desenho, na década de 1930 . Em “Nude with a 174

Wave”, feita entre 1936 e 1938 [FIGURA 40], e na obra sem título de 1939 

[FIGURA 41] vemos exemplos dessa experimentação. Há uma sobreposição de 

negativos na primeira imagem e uma óbvia inspiração surrealista na segunda 

fotomontagem , em que o autor brinca com pedaços do corpo para criar ilusões 175

estéticas. 

Mais próximo do kitsch, Angus McBean (1904-1990), do País de Gales, começou sua 

carreira fazendo máscaras e cenários para o teatro para depois tornar-se fotógrafo de 

teatro em tempo integral. É conhecido por seus retratos inventivos de celebridades 

das décadas de 1930 e 1940, como Audrey Hepburn, Lawrence Olivier e Vivian Leigh. 

Ele chegou até a fotografar os Beatles para seu primeiro álbum, em 1963, e depois, a 

capa do álbum de 1969. O movimento surrealista teve forte influência nos seus 

retratos . McBean conheceu o movimento surrealista quando visitou a primeira 176

exposição de arte surrealista britânica, na New Burlington Galleries em Londres, em 

 Pierre Boucher. Disponível em <http://www.luminous-lint.com/app/photographer/Pierre__Boucher/173

A/>

 Boucher, Pierre. Disponível em <www.theredlist.com>.174

 ADES, 1997. p. 17.175

 National Portrait Gallery. Disponível em <http://www.npg.org.uk/collections/search/person/176

mp06543/angus-mcbean>.

http://www.theredlist.com
http://www.npg.org.uk/collections/search/person/mp06543/angus-mcbean
http://www.luminous-lint.com/app/photographer/Pierre__Boucher/A/
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1937. Desde então, começou a fazer retratos em ambientes surrealistas . As 177

fotomontagens de McBean misturam surrealismo e camp, do qual trataremos no 

próximo item deste capítulo, em que transparece o bom humor e a brincadeira, além 

de o ridículo. As imagens de celebridades de McBean, cuja pele é retocada até beirar o 

desumano, frequentemente pendem para o kitsch. Enquanto as cabeças das atrizes da 

Era de Ouro de Hollywood flutuam entre flores, galhos e até colunas gregas e as 

cabeças decepadas de estrelas masculinas são servidas em bandejas. No maravilhoso 

“Beatrice Lillie Surrealised”, de 1940 [FIGURA 42], vemos a cabeça decepada da 

atriz britânica Beatrice Lillie gritando dentro de um domo de vidro sobre uma 

bandeja, em um cenário onírico. Apesar de mutilada e em um lugar ermo, a pele da 

atriz permanece radiante. O fotógrafo também fazia cartões de natal e de ano novo 

com fotomontagens lúdicas , que trazem à memória os cartões postais fantasia do 178

século XIX. Os cartões mostram o autorretrato de McBean em diversos cenários 

fantásticos. No postal de 1949 [FIGURA 43], por exemplo, vemos McBean e seu 

parceiro, David Ball, também em um cenário ermo, talvez uma praia, fotografando 

um enorme busto nu, de costas .  179

Por fim, outro fotógrafo que usava a fotografia e os recursos de fotomontagem para se 

expressar e externar seu mundo interior era o americano Clarence John Laughlin 

(1905 - 1985). Laughlin foi um fotógrafo autoditada que passou a maior parte da vida 

em Nova Orleans, nos Estados Unidos, em meio a sua biblioteca particular que 

continha mais de 32 mil livros de fantasia. Laughlin é conhecido por suas imagens 

assombrosas de arquitetura da era Vitoriana e múltiplas exposições 

fantasmagóricas . Influenciado por Atget, Man Ray e pelos poetas simbolistas 180

franceses, Laughlin produziu vinte e três grupos temáticos de imagens, o mais 

conhecido sendo “Poems of the Interior World”, que começou em 1940. 

 FINEMAN, 2013. p. 174.177

 National Portrait Gallery. Disponível em <http://www.npg.org.uk/collections/search/person/178

mp06543/angus-mcbean> acessado em 29/01/2015.

 FINEMAN, 2013. p. 174.179

 Clarence John Lauglin. Disponível em <http://www.luminous-lint.com/app/photographer/180

Clarence_John__Laughlin/A/>

http://www.luminous-lint.com/app/photographer/Clarence_John__Laughlin/A/
http://www.npg.org.uk/collections/search/person/mp06543/angus-mcbean
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Laughlin acreditava que “as limitações da fotografia são nada mais que as limitações 

do fotógrafo”  e, portanto, a fotografia poderia ser manipulada até mostrar o que há 181

na mente de quem as produz. Dotado de uma sensibilidade gótica do sul dos Estados 

Unidos, a maioria das suas imagens são fantasmagóricas e etéreas. Em “The Masks 

Grow to Us” [FIGURA 44], de 1947, vemos uma mulher com o que poderia ser uma 

máscara que se solidifica sobre o seu rosto. Já em  “The Self Divided” [FIGURA 45], 

vemos uma jovem mulher quase sumindo sob seu véu, talvez uma noiva com muitas 

dúvidas, talvez um fantasma. A maioria das fotografias de Laughlin eram 

acompanhadas por textos extensos, poesias e legendas, que frequentemente 

conferiam a eles muitas de suas impressões . Assim como faziam os surrealistas, as 182

fotomontagens visavam refletir o que Lauglin pensava e sentia, a sua imaginação, e 

não para registrar o que ele podia ver. 

O que pudemos perceber nessas fotomontagens, produzidas fora do circuito das 

vanguardas, é que elas voltam a ter muitas das características das primeiras 

fotomontagens amadoras produzidas no século XIX, que vimos no primeiro capítulo 

dessa dissertação. Além disso, elas passaram a alimentar a indústria cultural com 

novas formas, possibilitando a renovação da fotografia e a popularização da 

fotomontagem. Assim como Pal Funk Angelo, William Mortensen, Pierre Boucher, 

Angus McBean e Clarence John Langhlin, Francisco Aszmann buscava criar imagens, 

usando a imaginação e os recursos fotográficos para construir algo novo. Podemos 

contextualizar a produção de Aszmann em meio a esses criadores e não em relação às 

fotomontagens de vanguarda. Isso demonstra que sua produção estava inserida num 

contexto maior e que provavelmente ele conhecia a obra de alguns desses fotógrafos. 

Essa proximidade se deu não apenas na linguagem, mas também nas trajetórias 

profissionais e nos interesses que tinham em comum. No próximo item iremos tratar 

da presença do kitsch na obra de Francismo Aszmann, mais especificamente nas 

fotos publicadas na seção “Um romance em cada foto” publicada na revista A 

Cigarra. 

 FINEMAN, 2013. p. 178. Do original: “The limitations of photography is nothing more than the 181

limitations of the photographer”. Tradução nossa.

 Clarence John Laughlin. Disponível em <http://www.luminous-lint.com/app/photographer/182

Clarence_John__Laughlin/A/>, acessado em 29/01/2016.

http://www.luminous-lint.com/app/photographer/Clarence_John__Laughlin/A/
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3.2 - O kitsch em “Um romance em cada foto” 

Vimos no primeiro item deste capítulo que o trabalho de Francisco Aszmann fazia 

parte de uma tendência mundial de produção de fotomontagens com influências 

surrealistas, porém produzidas fora do circuito das vanguardas, sem engajamento 

político, feitas apenas para a experimentação da técnica e pela motivação pessoal de 

cada autor. Um dos pontos mais intrigantes da trajetória de Aszmann, além dessa 

filiação, é o fato de sua obra ter circulado bastante na época em que foi produzida – 

em revistas, livros e salões – , ter conquistado diversos prêmios, mas  permanecer 

desconhecida na atualidade. Uma das hipóteses que levantamos para esse fenômeno 

é a mudança de gosto do público. Apesar de fotografias alegóricas e com influência 

pictorialista terem estado em voga nas décadas de 1930 a 1950, atualmente são 

consideradas de mal gosto, até mesmo kitsch.  

Em “Oscilações do Gosto”, Gillo Dorfles busca entender a origem dos gostos pessoais 

e também das massas, analisando as flutuações do gosto de acordo com fatores como 

nostalgia e indústria cultural . O autor afirma que o gosto do público muda de 183

acordo com o contexto histórico e social e esclarece que houve muitas rupturas de 

paradigmas na virada do século XIX, o que fez com que a nova maneira de produzir 

arte nas primeiras décadas do século seguinte não fosse assimilada com facilidade. 

Portanto, para Dorfles as massas ainda avaliariam a arte de vanguarda e moderna 

pelos paradigmas da arte do século XIX, tendo dificuldade de entender novas 

proposições, e lembrando com nostalgia da arte de outros tempos. 

“Fica aqui por decidir até que ponto as obras que nos são apresentadas nos 
"agradam", isto é, contentam os nossos gostos, pelo fato de estarem ligadas 
a um gosto atual ou a uma revivescência de um gosto antigo, ou se 
podemos admitir, e em que limites, que haja um exato saborear da obra 
antiga (pertencente a uma época e a um "gosto" não já dos nossos dias) 
também na ausência de uma suficiente bagagem histórica-cognitiva.”  184

 DORFLES, 1974.183

 DORFLES, 1974. pp. 77-78184
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O autor afirma que é necessário ser versado na arte contemporânea para entendê-la 

e, como esse privilégio não é acessível para a maioria dos consumidores de arte, eles 

preferem abraçar a arte como era vista antigamente, além de revesti-la de um caráter 

de nostalgia. Ainda segundo Dorfles a apreciação torna-se mais fácil quando 

entendemos como uma obra deveria funcionar, em vez de tentarmos compreender 

sua nova linguagem. Apesar de o livro ter sido publicado na década de 1970, vemos 

que esse fenômeno continua em vigor nos dias atuais.  

Dorfles encaixa o kitsch na “pseudo-arte”, que seria a arte assimilada através do 

consumo, da popularização e da publicidade . De tanto sermos expostos a ela, 185

acabamos achando que aquilo é bom ou aceitável. O autor chama esse fenômeno de 

“involuntariedade da fruição”, em que consumimos tanto um certo tipo de arte que 

ela acaba interferindo nos nossos gostos pessoais . Ao falar especificamente de 186

música, o autor diz: 

“É lógico que o espetáculo radiotelevisivo se valha predominantemente de 
um gênero de música que fica no ouvido, aceitável, já aprovado e 
experimentado junto de vastos estratos da população, mais ainda naqueles 
países onde as transmissões estão na mão do Estado ou dos grandes 
complexos industriais.”  187

É claro que podemos expandir essa reflexão para qualquer meio de expressão, como 

por exemplo, para a fotografia e a fotomontagem que já tinha sido experimentada 

pelas vanguardas e passa a ser aceitável depois. Theodor Adorno, juntamente com 

Max Horkheimer, criou o termo indústria cultural para tratar da arte no sistema 

capitalista industrial, onde consome-se arte e cultura como se fosse qualquer outro 

bem de consumo. Através das mídias de massa, os espectadores são expostos a 

mensagens que levam a uma posição de obediência e submissão. Desse modo, a arte 

que questiona o status quo político, econômico, social e até a condição da própria 

arte, não tem espaço dentro da indústria cultural de produtos massificados. 

 DORFLES, 1974. p. 33.185

 DORFLES, 1974. p. 155.186

 DORFLES, 1974. p. 154.187
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Em Notas Sobre o Camp , Susan Sontag define o que seria o camp, ou seja, o kitsch 188

revisitado e tornado moda, e analisa as formas como essa estética se manifesta na 

arte. Sontag usou diversos exemplos do que seria camp no momento em que publicou 

o seu texto, em 1964, mas, como a moda e as tendências são cíclicas, nem todos os 

exemplos valem até hoje. Em outras palavras seria aquilo que “é tão ruim que é bom”. 

Sontag define que: “a essência do Camp é o seu amor pelo que não é natural: pelo 

artifício e o exagero” . Ele seria sempre exagerado e artificial, mas não 189

necessariamente ruim.  A autora esclarece ainda que o camp “é antes a diferença 

entre a coisa enquanto significando alguma coisa, qualquer coisa, e a coisa como puro 

artifício” , ou seja, o artifício pelo artfício, sem um sentido maior dentro da 190

linguagem, apenas como uma brincadeira ou para exibir seus efeitos, nunca 

almejanto ter significado político.  

Outro fator importante para a definição do camp, segundo Sontag, é a forma como a 

sexualidade é apresentada: as pessoas segundo a estética camp são ora apresentadas 

como estéreis ou andróginas, ora como excessivamente sexualizadas . As pessoas no 191

universo camp são sempre personagens, representações ou metáforas: 

“As figuras evanescentes, delgadas, sinuosas da pintura e da poesia pré-
rafaelita; os corpos finos, fluidos, assexuados das estampas e cartazes Art 
Nouveau, reproduzidos em relevo em candeeiros e cinzeiros; o fascinante 
vazio andrógino que se esconde por trás da beleza perfeita de Greta 
Garbo.”  192

O camp tem uma relação estreita com consumo, com o modo que consumimos a 

cultura do passado, ressignificando-a e transformando coisas que deveriam ser de 

mal gosto em coisas de bom gosto. Isso pode se dar mesmo que de maneira irônica, 

fazendo com que voltem a circular ou que atinjam um público diferente daquele para 

o qual foi destinado originalmente. 

 SONTAG, 2004.188

 SONTAG, 2004. p. 315.189

 SONTAG, 2004. p. 323.190

 SONTAG, 2004. p. 320.191

 SONTAG, 2004. p. 320.192
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As reflexões de Gillo Dorfles e Susan Sontag podem nos ajudar a analisar mais 

profundamente a produção de Francisco Aszmann. Baseados em observações do seu 

trabalho, podemos afirmar que a obra de Aszmann repete muitas das características 

das fotomontagens alegóricas do século XIX, que vimos no Item 1.2. Assim como os 

fotógrafos Oscar Rejlander e Henri Peter Robinson, Aszmann tinha a convicção de 

que a fotografia poderia ser usada como artifício para construir obras de arte tanto 

quanto a pintura, sendo possível melhorar o aspecto da natureza. Desse modo, fazia 

rascunhos de suas ideias para depois construir a imagem em cima dessas 

composições, de modo que a técnica da fotomontagem ficasse o mais discreta 

possível, atuando como artifício para um conteúdo narrativo e alegórico, em que os 

sentimentos passados através da imagem fossem mais importantes do que a forma 

como ela foi construída. 

Dorfles indica que a arte que não traz novidades conceituais e mudanças de 

paradigmas, mesmo que seja de boa qualidade técnica, como é o caso de Aszmann, 

recairia na categoria de midcut, ou middlebrow, discutidas por Greenberg. Clement 

Greenberg indica a estratificação do gosto e dos valores estéticos, dividindo a cultura 

entre manifestações lowbrow, middlebrow e highbrow . O lowbrow consiste 193

naquilo que não tem valor estético; o middlebrow seria aquilo que tem valor estético, 

mas que não apresenta novidades, é apenas mais do mesmo que já foi produzido, e o 

highbrow seria aquilo que tem valor estético e rompe barreiras paradigmáticas da 

arte. As fotomontagens de Francisco Aszmann, então, podem ser consideradas 

midcut, uma arte bem-feita, porém sem inovações estéticas ou ideológicas. 

Além de não quebrar paradigmas o trabalho de Aszmann, também recai no âmbito do 

kitsch. O que Dorfles afirma sobre o kitsch é que “reúne boa parte daquelas obras (…) 

que constituem o alimento estético da grande maioria do nosso público.”  O autor 194

também se refere a ela como “pseudo-arte”, o tipo de arte que se constrói através do 

consumo, da popularização e da publicidade, como vimos anteriormente. Se 

retomarmos o conceito de camp proposto por Sontag, vemos que apesar de o trabalho 

 DORFLES, 1974. p. 40.193

 DORFLES, 1974. p. 31194
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de Aszmann não ser camp, por não ter sido consumido de forma irônica na época em 

que foi produzido ou redescoberto e tornado cool atualmente, muitos dos preceitos 

do camp podem ser aplicados a suas obras, como o rebuscamento dos artifícios, o uso 

da fotomontagem pela fotomontagem, o sentimentalismo exacerbado e, como 

veremos mais tarde, o uso do corpo como acessório andrógino ou excessivamente 

sexualizado. Passaremos agora a analisar a participação de Francisco Aszmann na 

seção “Um romance em cada foto” enfatizando a imagem que ele constrói da mulher. 

A primeira metade do século XX ainda via reflexos da Primeira Onda do Feminismo, 

que tomou conta da Europa e dos Estados Unidos no final do século XIX. As 

mulheres conquistaram o direito de votar com o movimento sufragista e de trabalhar 

fora de casa,  se responsabilizando por suas próprias vidas. Também passaram a se 

vestir de maneira mais andrógrina, com roupas mais masculinas e simplificadas, 

basta ver a silhueta icônica criada por Coco Chanel durante a década de 1920. A 

figura da mulher, que sempre foi presente na história da arte, começou a aparecer de 

modo a questionar seu espaço político na sociedade. A mulher, antes tida apenas 

como musa para artistas homens, agora começa a se impor e a criar seu próprio 

discurso, ainda que timidamente. Na produção de fotomontagens, temos as mulheres 

ligadas às vanguardas, como a dadaísta Hannah Höch  e as surrealistas Dora Maar e 195

Claude Cahun . Na América do Sul destaca-se o trabalho que Grete Stern produziu 196

para a imprensa . Já em 1949, Simone de Beauvoir publicou O Segundo Sexo, 197

formalizando o feminismo teórico e dando início à Segunda Onda do Feminismo. 

Em relação a esse contexto, notamos que a imagem da mulher na obra de Francisco 

Aszmann está muito defasada. Ela ocupa um espaço central na obra de Francisco 

Aszmann, quase sempre como motivadora das ações. Nas fotomontagens que compõe 

a coluna “Um romance em cada foto”, por exemplo, vemos que frequentemente há 

mulheres retratadas, mas quem exerce de fato as ações importantes das histórias são 

os homens. 

 ADES, 1976.195

 FINEMAN, 2013.196

 FABRIS, 2000.197
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Na primeira edição de “Um romance em cada foto”, no exemplar n. 230, de maio de 

1953, o texto é a descrição de como Aszmann construiu a fotomontagem presente na 

sessão: suas motivações, mostrar que fotografia poderia, sim, ser arte, e suas 

dificuldades em conseguir modelos perfeitos que posassem para ele. A imagem que 

ilustra a sessão é “Duelo”, que simplesmente ilustra o que o autor está descrevendo 

[FIGURA 46]. Em segundo plano, ocupando os dois terços superiores da imagem, 

vemos um enorme rosto de mulher como se fosse uma nuvem no céu. Na porção 

inferior, vemos dois homens em meio a uma luta de esgrima. Apesar de serem 

menores em tamanho, estão em primeiro plano e aparecem de maneira mais nítida e 

escura em relação ao rosto da mulher em segundo plano. Além disso são os agentes 

da ação principal. A mulher olha para os dois como se cuidasse deles à distância. 

Na edição 231, de junho de 1953, está “De Profundis”, uma história que se passa 

durante a guerra . O texto narra as dificuldades vividas por um grupo de pessoas, 198

inclusive a própria família de Aszmann, ao enfrentarem diversas situações ligadas à 

guerra, como bombas, a perda de suas casas e um quase afogamento em função de 

um cano rompido. 

“Nesta hora todos os nossos pensamentos se voltavam para o nosso único 
amparo, nosso lenitivo, nossa última esperança - Deus! As nossas mãos se 
levantavam numa prece aflitiva. Todos os pensamentos, estão voltados 
para Deus; neste momento não há diferença de classes sociais, a mesma fé 
arde, a mesma súplica comovente une ricos e pobres e todos pedimos: 
salvação!”  199

Aszmann liga a sobrevivência de sua família - inclusive o de sua mãe que morava em 

um apartamento, onde tinha uma imagem de Nossa Senhora - à misericórdia divina. 

A fotomontagem mostra, em segundo plano, na porção superior da imagem, o rosto 

de um homem com barba, cabelos compridos e coroa de espinhos, que se assemelha à 

representação da figura de Jesus Cristo, com os olhos fechados, a boca semi-aberta e 

o rosto apontado para cima, como se rezasse. Em primeiro plano, na porção inferior, 

vemos duas mãos juntas, apontadas para cima, como se rezassem, tentando alcançar 

o rosto, sendo que uma das mãos segura uma cruz branca. [FIGURA 47] 

 A edição 231 da revista A Cigarra foi consultada na Biblioteca de Obras Raras da Biblioteca Mário 198

de Andrade, em São Paulo, o que impossibilitou a reprodução de suas páginas.

 A Cigarra. n 231. Junho de 1953. p. 70.199



!75

Na edição de julho de 1953, o texto de “O pior veneno” ocupa pouco mais de uma 

página. Trata-se de um ensaio sobre o poder do dinheiro na vida das pessoas, em que 

Aszmann defende que a ganância é o pior dos males e apresenta o rico como o pior 

dos pobres . A imagem da página que o acompanha mostra a fotografia de um rosto 200

de homem fundido a um fundo de moedas. Podemos ver pela expressão de seu rosto, 

que ele está em apuros, como se estivesse afogando na montanha de dinheiro. 

[FIGURA 48] Já o texto dá a visão de Aszmann de que a ganância é o pior que pode 

acontecer a um homem. 

“O dinheiro é a desgraça do rico. A eles pertence a fortuna - o poder do 
capital, todo brilho da pompa, mas também suas sombras escuras. É tudo 
dele, o que se pode comprar por preço caro. Deram tudo pela aparência e 
renunciaram ao que dá o verdadeiro valor e sentimento à vida.”  201

No entanto, o texto não fala literalmente de afogamento. A comparação entre 

afogamento  físico e simbólico se faz pela fotomontagem, que revela como o autor 

interpreta a derrocada de quem valoriza o dinheiro em detrimento aos outros 

aspectos de sua vida. 

Já na edição de agosto de 1953, “O modêlo de nu”, o ponto de partida da narrativa é a 

observação de um amigo do autor que comenta como deve ser maravilhoso ser 

fotógrafo de nus femininos, ao que Aszmann rebate, apontando as dificuldades de 

achar um corpo perfeito. Segundo ele, a primeira modelo que conseguiu para um de 

seus trabalhos tinha as costas bonitas, mas os seios flácidos, a segunda tinha seios 

bonitos, mas coxas feias e assim por diante até que finalmente ele pode encontrar 

uma modelo perfeita para posar para a fotografia “Visão”, da maneira como a tinha 

planejado. 

“Visão”, a fotomontagem que acompanha “O modêlo de nu”, mostra o resultado do 

que foi descrito pelo texto: um homem nu de porte atlético, que vemos de costas, 

olhando para a figura enorme e fantasmagórica de uma mulher no céu, como se fosse 

saída de um sonho [FIGURA 49]. Aqui, podemos ver que a mulher é apenas um 

 É interessante que Aszmann considerasse o dinheiro o pior malefício humano. Sua família, em 200

entrevista concedida à pesquisadora, afirma que o fotógrafo nunca ganhou dinheiro com sua arte, 
apesar dos prêmios e do reconhecimento, e que continuava fazendo fotografia apenas por amor ao 
que fazia. Talvez seja a arte o que "dá o verdadeiro valor e sentimento à vida”. 

 ASZMANN, 1953.201
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elemento acessório. Além de ser objetificada pelo autor que procura um corpo 

“perfeito” segundo o padrão da época. A sua imagem aparece desfocada, sem rosto, 

quase como se não existisse.  

Na edição de outubro de 1953, Aszmann publica “Bois”. O conto, diferentemente do 

anterior, mostra o modo como surgiu a ideia da fotografia, abordando as dificuldades 

que o autor encontrou para construi-la, mas dando menos ênfase a como ela foi 

efetivamente realizada [FIGURA 50]. A primeira parte do texto conta a história de 

como Aszmann quase sofreu o ataque de uma boiada justamente para tentar 

fotografar o mais perigoso dos bois, que tinha o sugestivo nome de Lúcifer. Apesar de 

ter conseguido fotografá-los de frente, ele afirma que o contra-plongé  parecia 202

muito mais atrativo. 

“Nem na minha arte conseguia fazer alguma coisa boa, pois todos os temas 
pareciam banais. Meus pensamentos se voltavam sempre para o quadro 
impressionante do monstro furioso. Se pudesse ficar esta impressão numa 
fotografia, faria uma obra-prima. Mas como?”  203

Mais tarde, Aszmann consegue posicionar-se e rolar de um barranco construindo o 

que foi, de fato, sua fotomontagem mais bem avaliada, vencedora do maior número 

de prêmios de sua carreira. A fotografia traz exatamente o que é descrito pelo texto: 

os bois são vistos ameaçadoramente em contra-plongé, de modo que sentimos que 

estão prestes a nos atropelar se não nos jogarmos do barranco descrito por Aszmann. 

Ela serve de ilustração para duas situações diferentes descritas no texto: quando o 

personagem vê os bois pela primeira vez e, depois, quando os fotografa 

definitivamente. Assim, a fotografia faz a vez do “plano subjetivo” do cinema, em que 

vemos pelo ponto de vista do personagem. 

Curiosamente, em novembro de 1953, Aszmann publica duas vezes na revista A 

Cigarra: a reportagem “Cidade das Almas”, onde apresenta diversas fotografias de 

cemitérios, e o conto “Fim do caminho”, que trata de doenças e morte. O texto conta a 

história de Luis, um jovem que se apaixonou por uma atriz, que mal conhecia, a 

ponto de ir procurá-la à noite enquanto nevava e acabou contraindo pneumonia. 

 Contra-plong significa enquadrar o objeto de um ponto de vista inferior, de baixo para cima, o que 202

geralmente resulta em o objeto parecer maior e mais ameaMador.

 ASZMANN, 1953.203
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Além disso, o personagem se envolve  com prostitutas para tentar esquecer a mulher 

que amava, vindo a contrair sífilis. Por fim, doente e ardendo em ciúme dos outros 

homens com quem sua amada se relacionava, acaba pondo fim à própria vida 

[FIGURA 51]. A fotomontagem mostra um homem nu e atlético, como Luis é 

descrito na narrativa. Cabisbaixo, levando a mão ao rosto, ele se encontra em frente a 

uma gigantesca caveira com a mandíbula aberta, que simboliza a morte prestes a 

engolir o jovem rapaz.  

Na edição 237, de dezembro de 1953, temos o texto “Destino”, a história de como 

Aszmann conheceu Joli, uma moça espírita,, que fez várias previsões sobre a vida do 

autor, inclusive sobre a sua vinda para o Brasil . A fotomontagem mostra uma moça 204

com expressão triste, olhos fechados, testa enrugada e boca semi-cerrada, em 

segundo plano, ocupando dois terços da parte superior da imagem,. Vemos apenas 

seu rosto, com iluminação lateral da esquerda para a direita, imerso na escuridão. Em 

primeiro plano, encontra-se a silhueta de um grupo de pessoas cabisbaixas subindo 

uma pequena elevação coberta de vegetação rasteira. A fotomontagem remete-se à 

peregrinação a que Aszmann teve de submeter-se com sua família e a moça é 

provavelmente Joli. [FIGURA 52] 

Na edição de Janeiro de 1954, temos o conto curto de apenas uma página, intitulado 

“Claris”, nome de uma linda moça, que cursa medicina, por não querer depender de 

um marido ou dos pais e é ousada o suficiente para se despir quando o fotógrafo pede 

para fazer seu retrato. A fotografia é resultado da sessão fotográfica descrita pelo 

autor no texto. [FIGURA 53]. Apesar de ser protagonista da história, Claris aparece 

na fotomontagem  sem a cabeça, vê-se apenas os seus braços, seios e barriga em um 

resultado desfocado e etéreo.  

Em fevereiro de 1953, é publicado o texto “Recordações”, na última vez em que a 

sessão “Um romance em cada foto” aparece na revista A Cigarra. O texto conta um 

episódio em que Aszmann conheceu um casal apaixonado e, seis anos depois, 

descobriu que o mesmo casal tinha terminado o relacionamento. Ao que o autor 

 A edição 237 da revista A Cigarra foi consultada na Biblioteca de Obras Raras da Biblioteca Mário 204

de Andrade, em São Paulo, o que impossibilitou a reprodução de suas páginas.
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conclui: “o que foi, já passou e de recordações não se pode viver…” . A 205

fotomontagem mostra um casal deitado em meio à grama, coberto por flores do 

campo, da forma como o autor  viu o casal pela primeira vez. É importante notar que 

seus rostos estão cobertos. [FIGURA 54]. 

Podemos separar, as narrativas de Francisco Aszmann da coluna “Um romance em 

cada foto” para a revista A Cigarra em dois grupos. O primeiro reúne os textos que 

tratam especificamente de fotografia: “Um romance em cada foto”, “O modêlo de nu”, 

“Bois” e “Claris”. O segundo grupo é composto de textos que não trazem a fotografia 

como tema principal, mas a utiliza como ilustração: “De Profundis”, “O pior veneno”, 

“O fim do caminho” e “Destino”. As imagens do primeiro grupo possuem um caráter 

mais literal em relação ao texto, complementando o que lemos, já que o texto 

descreve o processo de feitura das imagens. Já o segundo grupo é composto de 

fotomontagens mais líricas, que interpretam as palavras de maneira mais poética.  

A Cigarra, revista voltada para o público feminino de classe alta como vimos no 

capítulo anterior, foi o meio de maior circulação das fotomontagens e dos textos de 

Francisco Aszmann. Nela, o modo como a mulher é retratada é condizente com o que 

a revista costumava passar para seus leitores e, principalmente, suas leitoras. Nos 

textos de Aszmann, a mulher é mostrada, quando aparece, ora como anunciadora do 

destino, como em “Um romance em cada foto” e “Destino”; ora como porta para o 

mal, como em “O fim do caminho”; ou ainda apenas como objeto, como em “O 

modêlo de nu”. Mesmo em “Claris”, quando a mulher é protagonista e descrita como 

progressista, ela aparece objetificada, sem que seja mostrado o seu rosto que seria a 

marca da sua individualidade. 

Nas fotomontagens de Aszmann, enquanto as figuras masculinas têm contornos bem 

marcados e parecem bastante sólidos, a mulher aparece sempre etérea e desfocada, 

como uma nuvem ou uma ideia inacabada, de acordo com a influência pictorialista do 

autor. O homem tem uma existência concreta e, exerce funções claras; já a mulher é 

idealizada e muitas vezes significa perigo para o homem. Assim, apesar de o discurso 

de Aszmann estar de acordo com o pensamento veiculado pela revista A Cigarra e 

outras revistas brasileiras como O Cruzeiro o modo de retratar a mulher em suas 

 A Cigarra. Ano XXXV n 2. Fevereiro de 1954. p. 30.205
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fotomontagens estava defasado em relação a uma visão progressista que vinha 

ganhando espaço depois da Segunda Guerra Mundial. 



!80

Conclusão 

Francisco Aszmann não inventou a fotomontagem, como afirma sua biografia, nem 

foi o primeiro a empregar essa técnica no Brasil. O fotógrafo aderiu a uma tendência 

mundial, desenvolvida entre décadas de 1930 e 1950, de produção de fotomontagens 

com influências surrealistas, realizada fora do circuito das vanguardas, sem 

engajamento político, feitas apenas para a experimentação da técnica e pela 

motivação pessoal de cada autor. Aszmann, com suas ninfas lângidas e cenas de 

guerra fantasmagóricas, de certa forma retorna às origens populares da 

fotomontagem que vimos no capítulo 1. Podemos associar os seus trabalhos aos 

primeiros exemplos de fotomontagem da história da fotografia: os cartões postais 

fantasia e as fotomontagens amadoras, de origem vernacular. Outras referências do 

trabalho de Aszamann podem ser encontradas na fotografia alegórica do século XIX e 

nos inúmeros fotógrafos contemporâneos a ele, e ainda hoje pouco conhecidos, que 

trabalhavam segundo princípios semelhantes, como vimos no item 3.1. 

Essa pesquisa revelou que um dos grandes méritos da atuação de Aszmann foi o  

esforço sistemático que fez para divulgar e popularizar a fotomontagem, através de 

suas aulas em fotoclubes, seus livros didáticos e da revista Fotoarte, editada por ele. 

Francisco Aszmann identificou uma carência de informação sobre fotomontagem no 

Brasil e buscou preencher essa lacuna. Suas fotomontagens circularam de diversas 

formas. Havia aquelas que ganharam prêmios em concursos, as que foram impressas 

na revista especializada Fotoarte e em seus livros Fotomontagem e Arte e História de 

13 Fotos e, por último, aquelas publicadas na revista A Cigarra. Tanto os concursos 

quanto as revistas e livros publicados por Aszmann constituíam a mídia 

especializada, voltada para o meio fotográfico. Já A Cigarra era uma revista de 

grande circulação, pertencente aos Diários Associados, e expunha os trabalhos do 

artista para o grande público. Nos dois casos – na mídia especializada e na mídia de 

massa – podemos ver que Aszmann contribuiu muito para a divulgação e circulação 

da técnica da fotomontagem. 
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Como vimos nessa dissertação Francisco Aszmann teve uma atuação importante e 

diversificada no campo da fotografia no Brasil. No entanto, o seu trabalho hoje é 

praticamente desconhecido, o que nos leva a retomar as reflexões de Gillo Dorfles que 

utilizamos no capítulo 3.  Um fator apontado pelo autor para a perda de relevância de 

determinadas obras de arte é o fato de as leis estéticas serem ligadas às leis éticas, ou 

seja, obras com preceitos morais antiquados acabam se tornando datadas . Mesmo 206

que uma obra seja esteticamente agradável,  se ela for contra os ideias socio-políticos 

vigentes, ela sairá de circulação. O autor afirma, ainda, que nem sempre o “bom” 

político-social coincide com o “bom” ou belo estético . Como mostramos 207

anteriormente, a maior parte das obras de Aszmann trata de temas como 

religiosidade e valores morais, caindo muitas vezes numa visão de mundo 

conservadora, o que certamente contribuiu para que sua obra fosse esquecida. Outro 

fator que deve ser levado em consideração nesse processo é a ligação de seu trabalho 

com o kitsch que já analisamos anteriormente. 

Ao final dessa dissertação podemos afirmar que apesar do caráter polêmico do 

trabalho de Francisco Aszmann, a qualidade técnica de suas fotografias e 

fotomontagens é inegável. Os aspectos formais da composição, a perícia técnica que 

demonstra, por exemplo, na aparente falta de recortes em suas imagens, as 

possibilidades narrativas e o seu desejo de aproximar a fotografia das belas artes, 

comprovam isso. Para nós a atuação de Francisco Aszmann se colocou como um 

estudo de caso muito rico para pensarmos sobre as múltiplas ressignificações da 

fotografia de vanguarda em países periféricos como o Brasil das décadas de 

1940/1950 e sobre o papel dos imigrantes para a fotografia brasileira.  

 DORFLES, 1974. p. 54.206

 DORFLES, 1974. p. 69.207
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Anexo: Entrevista com Egon e Lawrence Aszmann 

Rio de Janeiro, 16/03/2015 

Egon - filho de Francisco Aszmann 
Lawrence - neto de Francisco Aszmann 

O que ele fazia quando era jovem, antes de vir para o Brasil? 

Egon: Ele já tinha estúdio fotográfico na Hungria. A maioria desses prêmios - grande 

parte desses prêmios - foi ganho lá na Hungria. 1930 até 44, quando nós saímos de lá, 

esses 14 anos, foram todos lá na Hungria. Esses prêmios, com o estúdio funcionando. 

Ele tinha também loja de moda masculina, tecidos, diversificado. 

Seu avô tinha uma loja de tecelagem também. 

Egon: É, ele tinha. Aí ele seguiu isso. Ele fazia as duas coisas então. 

Quanto tempo passaram em cada lugar, fugindo? 

Egon: É, Áustria, Alemanha. Na Áustria. É que eu era muito pequeno, tinha 1 ano de 

idade. Mas na Áustria parece que foram dois anos, aí mais quase um ano na 

Alemanha e depois Brasil. 

Por que escolheram o Brasil? 

Egon: Deram a opção de ir pros EUA, Argentina ou Brasil, os americanos, né. E o 

Brasil já tinha fama de ser o paraíso e… E como naquela época o nosso pai já era o 

artista fotográfico mais premiado do mundo, o Brasil que deu as melhores condições. 

Quer dizer, as melhores revistas da época, as revistas da época, deram as melhores 

condições financeiras pra ele sustentar a mãe, a esposa e três filhos. Sem falar o 

idioma, sem falar português, com uma roleiflex só. 

E ele veio direto trabalhar para a revista sombra aqui? 
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Egon: Foi. 

Ele abriu o estúdio de noiva em 1950? 

Egon: Em 50 ele já… O estúdio era em casa mesmo. Tinha a sala pra fotografar, mas 

era mais fotos de casamentos e eventos sociais. Então não precisava de um estúdio 

montado. Então era feito na própria residência. Como hoje a maioria dos fotógrafos 

trabalham em casa mesmo, não abrem estúdio. Quem faz as fotos na igreja e depois 

na recepção, então não precisa de um estúdio. 

Eu li uma nota de rodapé que dizia que ele inventava os editores da 
revista Fotoarte, que na verdade eram heterônimos dele. É verdade isso? 

Egon: Olha, eu conheci todos eles. Posso dizer de cadeira, porque eu servia cafézinho 

pra eles. Era o Egonzinho. Lógico, haviam reuniões semanais para discutir as 

matérias e tudo. Então conheci todos eles. Tenho na memória até hoje a lembrança 

da fisionomia de cada um. E também tenho bem na memória além do que eles 

escreviam pra Fotoarte o que eles gostavam de fazer. Quer dizer, um era super 

mulherengo, cada vez ele aparecia com uma namorada diferente. Esse era o Luiz 

Carlos Hoffmann, advogado. Aí tinha o José Mendes, português, que era super 

correto, não traía a esposa, não falava de sacagem, ele “Não, não, não, vamos 

trabalhar.” Então cada um eu sei que, sabe.. E tinha um que era dentista e que 

escrevia também e contava muita vantagem. Não namorava ninguém, mas falava 

muito. Quer dizer, isso eu sei de cada um que escrevia na revista, pra você ver que… 

Como era a dinâmica da revista? 

Egon: Eles escreviam nas suas residências e depois se reuniam. A revista era editada 

em São Paulo. Tinha o sócio, Paulo Engelbergue. E esse sócio só trazia os 

anunciantes, que eram de São Paulo, onde tinha o maior número de anunciantes na 

época. E aqui [no Rio] também tinha, que meu pai conseguia pegar. Mas lá em São 

Paulo, o Paulo Henrique Engelbergue só recebia o materia e mandava imprimia lá. 
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A revista tinha uma circulação grande. 

Egon: Ah sim. Também a população era menor. Os fotógrafos também era menor, 

então relativo era bem procurado, bem lido. Também não existia nenhuma revista 

fotográfica aqui no Rio. Inclusive aqui no Rio também não existiam clubes 

fotográficos. Então meu pai fundou a ABAF, fundou a Associação Carioca de 

Fotografia, fundou a Fluminense lá em Niterói. Então ele gostava muito de fundar 

clubes e ganhar prêmios para o Brasil, aí já era tudo Brasil aparecendo no mercado 

mundial. Antes não aparecia. Antes do meu pai vir pro Brasil, o Brasil nunca tinha 

ganho um prêmio, porque não tinha um clube. Porque tinha que ter um clube pra 

esses associados fazerem as fotos e remeter, pagar inscrição… 

Lawrence: Isso gera uma cultura fotográfica… 

Egon: Lógico que com todos esses clubes, surgiam as inimizades, então ele parava 

com um clube, fundava outro. Aí o outro que ganhava as medalhas, aquele ali já 

ganhava menos. E assim foi indo. Ele sempre foi um artista nato e que vivia pra isso, 

porque isso nunca deu dinheiro, né? Inclusive é uma pena que eu não tenho as taças. 

Porque ganhava os prêmios e as taças, como copa do mundo, meu pai tinha na sala 

na estante taças, taças grandes. Com aquelas coisas de segurar aqui do lado, pé de 

madeira. Hoje em dia assim, nós ganhamos dois prêmios e é uma coisa pequena. 

Taça é muito mais glamouroso. Você levanta a taça, fica bonito. Pena que eu nunca 

tirei foto dele levantando uma foto, não tenho essa foto… Mas eu gosto muito de fazer 

nu artístico. Então eu fiz várias fotos com uma mulher nua com as taças no fundo. 

Quer dizer, é um mulherão, né?, cheio de taças, de prêmios. É uma foto diferente, né? 

E seu pai brigava muito com as pessoas, pelo que eu percebia. 

Egon: Não… Além de brigar conosco, os três filhos, que brigava muito… Naquela 

época havia muita rivalidade, muita inveja, então tinham os inimigos. Tinha essa 

coisa deles não conseguirem ganhar as medalhas de ouro que ele ganhava, então… Às 
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vezes as pessoas achavam injusto, às vezes eles achavam que a foto deles era melhor e 

não ganhavam medalha de ouro, aí não tem jeito… aí tem briga. 

Você disse que não tinha fotoclube no Rio, mas tinha em São Paulo, o 
Bandeirante. O primeiro prêmio que ele ganhou foi pelo Bandeirante. 

Egon: São Paulo tinha… É, foi, [ o primeiro prêmio] foi no Bandeirante. 

Ele era afiliado [do FCCB]? 

Egon: Devia ser filiado. Quer dizer, até pra começar. Quando chegou no Brasil, se já 

tem Bandeirante, ele já foi se entrosando. Até pra aprender a cultura daqui, como 

funciona… você fundar um clube, é diferente da Hungria, pra se adaptar às normas 

daqui. 

Pelo que eu vi, ele chegou e já foi fundando clubes. Ele mantinha contato 
da Europa com gente daqui antes de vir pro Brasil? 

Egon: Não… Ele chegou fundando. Tinha umas inimizades, isso sempre vai ter. Em 

Niterói era o Doutor Luna… Tinha muita inveja. 

Você lembra como foi quando ele escreveu os livros? 

Egon: É, em casa, ele ficava… de noite no labratório ampliando fotos e durante o dia 

escrevendo o livro. 

Vendeu bastante? Fez um sucesso? 

Egon: No início vende bastante, depois dá uma parada. E sempre foi producão 

independente, ele mesmo que financiou. A gráfica, tudo, ele que bancou.  

Foi uma edição só? 
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Egon: Não consigo saber. Ele só não escreveu mais livros porque depois passou pra 

pintura e a pintura absorve mais tempo. Todos os quadros dele são baseados nas 

fotos premiadas dele. Ele passou tudo pra óleo. Aí absorve o tempo todo, não dá pra 

escrever mais livros, né. E foto, você tira uma foto e é instantâneo, né. Agora uma 

pintura leva um mês pra fazer, espatulazinha… Às vezes um quadro leva uns 15 dias… 

As fotomontagens demoravam também. Uma tarde, um dia? 

Egon: Até mais, porque cada negativo você tem que tratar. Às vezes tem até três 

negativos, aí você vai com iodo, tem que tirar e tratar. Dá um trabalho, aí amplia, fica 

ruim, vai melhorando, vai corrigindo. É muito trabalhoso. 

Lawrence: Só pra completar, essa ideia que ele tinha, das camadas, foi que deu 

origem em 1990 para o Adobe Photoshop. Então ele já tinha isso em mente. Esse 

processo que depois serviu à fotografia e também à publicidade, que veio até antes do 

computador. Quer dizer, essa é a grande virtude de se fazer, de usar fotomontagem, 

de ser o inventor. 

Ele dizia porque ele começou a fazer fotomontagem, da onde veio a idéia? 

Egon: A ideia, ele que é o inventor da fotomontagem. Ele viu que com a 

fotomontagem ele podia fazer coisas incríveis. O intuito dele era ganhar medalha de 

ouro, então com a fotomontagem, ele tinha facilidade.  

Não tinha ninguém que ele viu que fazia e queria fazer igual? 

Egon: Depois muita gente foi fazendo fotomontagem. Isso, quando começa, os 

outros vão aprendendo. 

Lawrence: Isso com qualquer serviço, você lança uma técnica e os outros vão 

usando, né? 

Depois de 1974, quando ele era idoso, ele só pintava? 
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Egon: Ele pintou até a última semana, último mês, de vida.  

Ele sempre quis pintar? 

Egon: Ele até que pintou quando jovem, pouca coisa, mas depois partiu só pra 

fotografia mesmo. E é interessante porque na fotografia, ele era professor na escola 

de belas artes. Na escola de belas artes ele ensinava não pintura, mas fotografia. Ele 

teve muitos cursos de fotografia, a Light, ele tinha cursos de fotografia, na escola de 

belas artes, então ele gostava muito disso, de fazer curso e ensinar. E passar pros 

outros a fotografia. Naquela época, o Brasil era só terra do futebol, mais nada. A 

fotografia estava na estaca zero. Inclusive os fotógrafos eram todos estrangeiros. A 

cultura no brasil era futebol. 

Vocês sabem me dizer as datas que ele nasceu e que morreu? 

Egon: Ele nasceu 22 de setembro de 1907, agora a morte dele eu confundo um 

pouco. 

Lawrence: 1986… Agosto… 

Egon: A gente guarda mais a data feliz, de nascmento.  

Do que ele morreu? De velhice? 

Egon: Era câncer. Foi 87, que ele tinha 80 anos. 

Só pra ter certeza, as reuniões da revista eram na sua casa? 

Egon: É, toda revista era feita em casa. Ele recebia o material, às vezes nem precisa 

reunir. As colunistas hoje escrevem de casa e o dono da revista. E o dono da revista, o 

editor tem que… O dono da revista não interfere, ele publica e pronto.
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