SÃO PAULO:
SINFONIA DE UMA
METRÓPOLE

THEODOR PREISING

CURADORIA
RUBENS FERNANDES

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute irure dolor
in reprehenderit in voluptate velit esse cillum
dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur
sint occaecat cupidatat non proident, sunt
in culpa qui officia deserunt mollit. Curabitur
pretium tincidunt lacus. Nulla gravida orci

a odio. Nullam varius, turpis et commodo
pharetra, est eros bibendum elit, nec luctus
magna felis sollicitudin mauris. Integer in
mauris eu nibh euismod gravida.
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Duis ac tellus et risus vulputate vehicula.
Donec lobortis risus a elit. Etiam tempor. Ut
ullamcorper, ligula eu tempor congue, eros
est euismod turpis, id tincidunt sapien risus
a quam. Maecenas sint occaecat fermentum
consequat mi.
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São Paulo: Sinfonia de uma Metrópole é uma
exposição que celebra o 463o aniversário da
cidade de São Paulo e o trabalho do fotógrafo alemão, naturalizado brasileiro, Theodor
Preising (1883 – 1962), pouco reconhecido
pela historiografia da fotografia brasileira
em relação a importância de sua produção.
Pode parecer absurdo, mas esta é a primeira vez nos últimos 70 anos que o público
tem acesso a um conjunto significativo de
imagens deste autor, que durante mais de
25 anos teve atuação expressiva na imprensa, em órgãos governamentais, em feiras
e publicações internacionais, entre outras
áreas que entendem a fotografia como fonte
de informação e cultura. Particularmente,
apresentei seu trabalho ao Conselho Curador da Coleção Pirelli-Masp em 2003 e no

ano seguinte sete de suas fotografias foram
incorporadas à 13a edição da Coleção.
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Theodor Preising chegou ao Brasil em
1923, depois de um período vivendo na
Argentina. Instalou-se no Guarujá e sua
primeira atividade profissional foi a comercialização de cartões postais, equipamentos e acessórios fotográficos para amadores. Essa experiência viabilizou a vinda
de sua família para o país em definitivo e
seu espírito empreendedor possibilitou
traçar uma trajetória profissional bastante inovadora para sua época. A partir de
1924 montou um laboratório em São Paulo
e começou a fotografar, editar e produzir
seus próprios cartões postais serializados
e álbuns fotográficos.
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Sua educação formal deu-se na escola
alemã de fotografia, onde sabemos, predominava a exigência do rigor técnico e um
profundo conhecimento científico dos processos físico-químicos. Após um período
com estúdio próprio em diversas cidades
alemã, ele foi convocado para a 1a Grande
Guerra atuando como fotógrafo documentarista no front das batalhas, mas pouco
se conhece das imagens produzidas. De
qualquer modo, quando chegou ao Brasil
seu objetivo era dar continuidade à atividade de fotógrafo profissional. Sua produção,
que agora temos a oportunidade de tornar
pública, iguala-se a dos seus contemporâneos que atuaram no Brasil e que ganharam mais visibilidade e reconhecimento na
história da fotografia.

Muitas vezes, a história precisa de tempo
para celebrar alguns nomes e valorizar sua
produção. Desconhecemos o verdadeiro
motivo do distanciamento do seu trabalho e
de suas emblemáticas imagens nas publicações das últimas décadas, salvo raras exceções. Por outro lado, sabemos, a história da
fotografia brasileira é um imenso iceberg do
qual conhecemos apenas uma pequena parte
dela. Existe, com certeza, uma outra história,
mais rica e ampla, mas sua visibilidade depende de mais pesquisas e de espaços mais
receptivos para essas “novidades históricas”.
Theodor Preising tem despertado curiosidade em jovens pesquisadores e, aos poucos,
os dados vem sendo organizados com informações mais precisas que são imediatamente agregadas ao seu percurso profissional.
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Passeio do Dirigível Hindenburg pelo
centro da cidade – 1936

Acima: Rua XV de Novembro, c. 1940.
Abaixo: Praça Patriarca esquina com
a rua Líbero Badaró, c. 1930

Preising colaborou com alguns jornais,
entre eles O Estado de S. Paulo, revistas
nacionais e internacionais, publicou centenas de imagens em cartões postais de todo
o Brasil, que se multiplicaram em milhares
nas diferentes edições, produziu álbuns fotográficos de tiragem limitada. Sua obra fotográfica pode também ser encontrada em
vários livros que discorrem sobre o Brasil e
trazem coletâneas de imagens. Essas publicações se deram entre 1935 e 1950 mas,
seu excepcional trabalho, infelizmente, é
conhecido pelo restrito universo de pesquisadores e estudiosos da fotografia, aqueles
que tentam ir um pouco além da cronologia
até então desenvolvida e centrada em nomes e períodos mais hegemônicos.

Esta exposição é uma forma de resgatar seu
nome e sua produção fotográfica. É atribuir
valor para esse profissional que tinha plena
consciência da sua atividade como repórter fotográfico e documentarista. Susan
Sontag afirma que “fotografar é atribuir
importância” e ao percorrer as imagens de
Preising nossa imaginação é estimulada a
perceber o que era a cidade de São Paulo
naquele período, bem como sua dinâmica
sócio-cultural. Sua versatilidade técnica
e qualidade estética, adquirida na escola
alemã de fotografia propiciou a formação
de um amplo inventário imagético, criativo e
documental, sobre o cotidiano rural e urbano, natural e paisagístico.
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A mostra está dividida em quatro núcleos
“São Paulo, Café, Imigrantes, Lazer e Entretenimento” que se conectam formando uma
unidade que permite compreender as narrativas criadas por Preising para registrar e
documentar as diferentes atividades que estão
presentes e anunciadas em sua fotografia. Da
metrópole emergente até a total e definitiva incorporação dos signos da modernidade. É surpreendente olhar para as fotografias e articular
suas narrativas desenvolvidas nos diferentes
núcleos “Café, Imigrantes, Lazer e Entretenimento” que curiosamente trazem pequenas
encenações que denotam o total controle que
Preising tinha sobre seu trabalho. Os núcleos
evidenciam as conexões idealizadas para esta
exposição: graças ao trabalho dos imigrantes,
o café movimentou muito dinheiro e viabilizou

as atividades esportivas, os momentos de
lazer, e as grandes concentrações cívico-nacionalistas. É esse conjunto de relações que
alterou o espaço e o cotidiano da cidade.
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É impossível diante de suas fotografias
evitar um olhar retrospectivo e até mesmo
melancólico. O conjunto das imagens nos
provoca e nos remete ao passado, entendendo-o como um presente que apontou
para um futuro promissor que, infelizmente,
ainda não alcançamos. São Paulo de Preising apresenta uma harmonia contagiante,
uma escala sem gigantismos, um deslocamento educado. Mas nada disso permaneceu. Apenas algumas edificações sobreviveram e hoje são referências após o trágico
apelo desenvolvimentista.
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Jovem imigrante na colheita do café,
cc. 1920

Imigrantes europeus desembarcando, ????.

Theodor Preising participou da Revista S.
Paulo ao lado de Benedito Junqueira Duarte,
Menotti Del Picchia, Leven Dupré e Cassiano
Ricardo, entre outros modernistas. A revista
foi criada na gestão de Armando Salles de
Oliveira, teve dez edições e foi uma verdadeira
experiência moderna do país no mundo das
publicações impressas, seja pela ousadia
na direção de arte, seja pela proposição do
formato diferenciado, seja pelos procedimentos estabelecidos no uso da fotografia como
poderoso instrumento de educação e informação. Parece paradoxal um fotógrafo como
Preising, muito técnico e utilitário, participar
de uma experiência tão singular. Mas não, se
considerarmos seu pioneirismo na utilização
de câmeras de pequeno formato, como a
Leica e a Contax, na serialização de cartões

postais de base fotográfica e na edição de
álbuns fotográficos contendo em média dez
imagens ampliada no tamanho 18 X 24 cm.
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Preising em 1938 foi fotógrafo do Serviço
de Publicidade e Propaganda do Estado de
São Paulo, mais tarde Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda (DEIP); em
1948 foi transferido para o setor de fotografia da Secretaria de Estado dos Negócios
do Governo; e encerrou suas atividades
fotográficas no Departamento de Cultura e
Ação Social da Reitoria da Universidade de
São Paulo. Curiosamente, no ano de 1944,
as fotografias de Preising que registravam a
atividade industrial no estado, começaram
a circular com alguma regularidade na Revista Industrial de S. Paulo, publicada pela
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Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo (FIESP) que generosamente abriu seu
espaço expositivo para esta mostra.
Como podemos perceber, a trajetória de Theodor Preising foi bem sucedida. De pequeno
e talentoso empreendedor tornou-se um do
fotógrafo oficial na administração pública e
seu talento foi exatamente sua flexibilidade
diante dos desafios. Sua obra é muito significativa e devemos ter a exata dimensão de sua
importância para compreendê-la no contexto
histórico na qual está inserida.

Rubens Fernandes Junior é pesquisador e curador independente de fotografia. É Professor e Diretor da Faculdade
de Comunicação da Fundação Armando Alvares Penteado
(FAAP). É Doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP.
É Curador do Prêmio Fundação Conrado Wessel de Fotografia.
É membro da Associação Paulista de Críticos de Artes (APCA).
Como diretor do NAFOTO - Núcleo dos Amigos da Fotografia realizou dez edições do Mês Internacional de Fotografia de São
Paulo entre 1993 e 2011. Realizou Curadorias de exposições
fotográficas, individuais e coletivas, no Brasil e no exterior.
Recebeu o Prêmio de Melhor Exposição/Curadoria da APCA
em 1995 (Mario Cravo Neto, no MASP) e 2006 (Geraldo de
Barros, na Galeria Brito Cimino). Publicou vários livros e ensaios
entre eles: Papéis Efêmeros da Fotografia (Editora Tempo D’
Imagem, 2015); Fotografia em Revista (FAAP e Editora Abril,
2009); Geraldo de Barros - Fotoformas e Sobras (2006); Labirinto e Identidades - Fotografia Brasileira Contemporânea (2003),
ambos pela Cosac Naify.
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Acima: Imigrantes asiáticos
chegando ao Porto de Santos, c.
1920. Abaixo: Imigrantes asiáticos
desembarcando no Porto de
Santos, c. 1920

Acima: Fotógrafo Lambe-Lambe em
ação no Guarujá, c. 1930. Abaixo:
Piscina do Clube Germânia (atual
Clube Pinheiros), c. 1930
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