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Primeira capa: Carnaval  
Av. São João, 1936
Quarta capa: Parque Anhangabaú e o 
novo Viaduto do Chá, c.1940 
Front cover: Carnival
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São poucas instituições que oferecem teatro, 
exposições e shows musicais, tudo gratuito e 
com a mais alta qualidade, em um mesmo lugar. 
A curadoria do SESI-SP prepara a cada mês a 
programação do Centro Cultural Fiesp com um 
cuidado especial para que o público possa ter 
acesso a diferentes linguagens, técnicas e temas. 

Ser plural é um desafio constante, mas também 
representa nossa missão de difundir na socie-
dade as mais amplas formas de conhecimento. 
Esse precioso insumo está presente nas manifes-
tações artísticas, no convívio, no relacionamento 
entre as pessoas e na apropriação democrática 

Not many institutions offer free, high-quality 
theater, exhibitions and music concerts at one 
location. SESI-SP curators put special care 
into devising Centro Cultural Fiesp’s program 
each month, so audiences get access to differ-
ent languages, techniques and subjects. 

Being plural is a constant challenge, and yet it 
embodies our mission of spreading knowledge 
in its widest forms throughout society. This 
precious resource is present in artistic mani-
festations, personal interactions and relation-
ships, and the democratic appropriation of 
public spaces. We take great pride in enabling 

Serviço Social da Indústria – SESI-SP
Social Service of Industry – SESI-SP

dos espaços públicos. Oportunidades que temos 
orgulho de facilitar aqui, porque sabemos que a 
cultura tem o poder de desenvolver o senso críti-
co e aperfeiçoar o exercício da cidadania.

Este espaço é seu, do trabalhador da indústria 
e de toda a comunidade. Entre, explore os nos-
sos espaços expositivos, assista a uma peça de 
teatro, aprecie o nosso jardim acompanhado de 
um bom café, wifi e ao som dos melhores mú-
sicos instrumentais da cena paulistana e, claro, 
participe dos shows ao ar livre todos os domin-
gos com jovens expoentes e grandes nomes do 
cenário musical nacional e internacional.

these opportunities, as we know that culture 
has the power to develop critical thinking and 
improve the exercise of citizenship. 

This space belongs to you, to every industry 
worker, and to the entire community. Get 
inside, explore our exhibition facilities, watch 
a theater play, enjoy our garden over a good 
cup of coffee, WiFi and the sounds of the 
finest instrumental musicians on the São 
Paulo scene. And of course, don’t miss our 
outdoor concerts featuring up-and-comers 
and well-known national and international 
artists every Sunday

UM MUNDO DE POSSIBILIDADES
A world of possibilities
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São Paulo: Sinfonia de uma Metrópole é uma 
exposição que celebra o 463˚ aniversário 
da capital paulista e o trabalho do fotógrafo 
alemão, naturalizado brasileiro, Theodor 
Preising (1883-1962), pouco reconhecido 
pela historiografia da fotografia brasileira 
em relação à importância de sua produção. 
Pode parecer absurdo, mas esta é a primei-
ra vez nos últimos 70 anos que o público 
tem acesso a um conjunto significativo de 
imagens desse autor, que durante mais de 
25 anos teve atuação expressiva na impren-
sa, 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 Cura-
dor da Coleção Pirelli-Masp em 2003 e, no 

São Paulo: Sinfonia de uma Metrópole (São 
Paulo: Symphony of a Metropolis) is an 
exhibition celebrating the 463rd anniversary 
of São Paulo state’s namesake capital and 
the work of German-born, Brazilian-natural-
ized photographer Theodor Preising (1883-
1962), whose output is widely overlooked by 
the historiography of photography in Brazil. 
Although it may seem absurd, this is the first 
time in 70 years that people get access to 
a significant set of images from this author, 
who had a 25-plus-year run doing relevant 
work with the press, government bodies and 
international fairs and publications, among 
other fields that regard photography as a 
source of information and culture. Personal-
ly, I introduced his work to the Pirelli-Masp 
Collection Board of Curators in 2003, and 

ano seguinte, sete de suas fotografias foram 
incorporadas a 13ª edição da Coleção.

Theodor Preising chegou ao Brasil em 
1923, depois de viver um período na 
Argentina. Instalou-se no Guarujá (SP) e 
sua primeira atividade profissional foi a 
comercialização de cartões-postais, equi-
pamentos e acessórios fotográficos para 
amadores. Essa experiência viabilizou a 
vinda de sua família para o país em definiti-
vo e seu espírito empreendedor possibilitou 
traçar uma trajetória profissional bastante 
inovadora para sua época. A partir de 1924 
montou um laboratório em São Paulo (SP) 
e começou a fotografar, editar e produzir 
os próprios cartões-postais serializados e 
álbuns fotográficos.

the following year saw seven of his photo-
graphs be incorporated into the Collection’s 
13th edition.

Theodor Preising arrived in Brazil in 1923 
after a stint living in Argentina. He settled in 
Guarujá (SP) and his first business activity 
was selling postcards and amateur photo 
equipment and gear. This enabled his family 
to relocate to the country for good, and his 
entrepreneurial spirit allowed him to build 
a quite innovative career for the times. In 
1924 he set up a laboratory in São Paulo 
(SP), where he began photographing, edit-
ing and producing his own postcard series 
and photo albums. 
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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 publica-
ções das últimas décadas, salvo raras exce-
ções. Por outro lado, sabemos que a história 
da fotografia brasileira é um imenso iceberg 
do qual conhecemos apenas uma pequena 
parte. Existe, com certeza, outra história, 
mais rica e ampla, mas sua visibilidade de-
pende de mais pesquisas e de espaços mais 
receptivos para essas “novidades históricas”. 
Theodor Preising tem despertado curiosida-
de em jovens pesquisadores e, aos poucos, 
os dados vêm sendo organizados com 
informações mais precisas, imediatamente 
agregadas ao seu percurso profissional.

It’s often a while before certain authors and 
their work get historical recognition. We 
are not aware of the true reason why his 
work and his iconic images disappeared 
from publications over the last few decades, 
save for the rare exception. On the other 
hand, the history of Brazilian photography 
is a huge iceberg and we only know a small 
part of it. To be sure, there is another richer, 
wider history, but its visibility hinges on 
more research work and on spaces more 
amenable to these “new historical develop-
ments.” Theodor Preising is arousing the 
curiosity of young researchers, and data is 
slowly getting organized, with more precise 
information getting added immediately to 
his professional track record.

Sua educação formal se deu na escola ale-
mã de fotografia, famosa por sua exigência 
do rigor técnico e de um profundo conheci-
mento científico dos processos físico-quí-
micos. Após uma temporada com estúdio 
próprio em diversas cidades na Alemanha, 
Theodor foi convocado para a 1ª Grande 
Guerra, trabalhando como fotógrafo do-
cumentarista no front das batalhas, porém 
pouco se conhece dessas imagens produzi-
das. De qualquer modo, quando chegou ao 
Brasil, seu objetivo era dar continuidade à 
atividade de fotógrafo profissional. Sua pro-
dução, que agora temos a oportunidade de 
tornar pública, iguala-se a de seus contem-
porâneos que atuaram no Brasil e ganha-
ram mais visibilidade e reconhecimento na 
história da fotografia.

He got his formal training under the German 
school of photography, which famously re-
quires strict technique and in-depth scientif-
ic knowledge of physical-chemical process-
es. After owning studios in different cities 
across Germany, Preising got drafted to 
work as a documentary photographer on the 
battlefront in World War I, but little is known 
about the pictures he took while there. Any-
way, on arriving in Brazil, he intended to keep 
working as a professional photographer. His 
output, which we are now making public, 
rivals that of contemporaries in Brazil who 
gained more recognition and acclaim in the 
history of photography. 



Passeio do Dirigível Hindenburg pelo centro de São Paulo, 1936 
The Hindenburg airship’s flight over downtown São Paulo, 1936



Rua XV de Novembro, c. 1940
XV de Novembro Street, c.1940

Praça Patriarca esquina com a  
rua Líbero Badaró, c. 1930
The corner of Patriarca Square and 
Líbero Badaró St., c. 1930
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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 repór-
ter 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 
sociocultural. 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 urba-
no, natural e paisagístico. 

This exhibit is a bid to revive his name and 
his photography work, and to impart due 
value to a professional who was fully aware 
of own his activity as a news and documen-
tary photographer. Susan Sontag claims that 
“to photograph is to confer importance,” and 
Preising’s images stimulate our imaginations 
into realizing what the city of São Paulo and 
its sociocultural dynamic were about back 
then. The technical versatility and aesthetic 
quality which he acquired from the German 
school of photography enabled him to build 
a wide-ranging creative and documental 
image inventory on rural and urban living, as 
well as focusing on nature and landscapes. 

Preising colaborou com alguns jornais, entre 
eles O Estado de S. Paulo, revistas nacio-
nais e internacionais, publicou centenas 
de imagens em cartões-postais de todo o 
Brasil – que se multiplicaram em milhares 
nas diferentes edições – e 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 pu-
blicações se deram entre 1935 e 1950, mas 
seu excepcional trabalho, infelizmente, é 
conhecido pelo restrito universo de pesqui-
sadores e estudiosos da fotografia, aqueles 
que tentam ir um pouco além da cronologia 
até então desenvolvida e centrada em nomes 
e períodos mais hegemônicos.

Preising did work for a few newspapers, 
including O Estado de S. Paulo, as well as for 
national and international magazines; his im-
ages were also printed on postcards across 
Brazil by the hundreds – which became 
thousands with additional print runs –, and 
he also made limited edition photo albums. 
His photographic work can also be found in 
several books about Brazil that feature collec-
tions of images. These publications came out 
between 1935 and 1950, but unfortunately 
his outstanding work is known only within the 
restricted realm of photography researchers 
and scholars, those who attempt to reach 
beyond the more mainstream-driven name-
and-date chronology hitherto in place.
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É esse conjunto de relações que alterou o 
espaço e o cotidiano da cidade.

É impossível diante de suas fotografias evitar 
um olhar retrospectivo e até mesmo melancóli-
co. O conjunto das imagens nos provoca e nos 
remete ao passado, entendendo-o como um 
presente que apontou para um futuro promis-
sor que, infelizmente, ainda não alcançamos. A 
São Paulo de Preising apresenta uma harmonia 
contagiante, uma escala sem gigantismos, um 
deslocamento educado e sem pressa. Mas 
nada disso permaneceu. Apenas algumas 
edificações sobreviveram e hoje são referências 
após o trágico apelo desenvolvimentista.

Theodor Preising participou da Revista S. 
Paulo ao lado de Benedito Junqueira Duarte, 

Faced with his photographs, one can’t help 
but cast a retrospective, even melancholy 
gaze. The pictures tease and send us back 
into the past, in the sense of a present hint-
ing at a promising future which we unfortu-
nately haven’t reached yet. Preising’s São 
Paulo boasts an uplifting harmony, a scale 
devoid of gigantisms, a polite, unhurried 
commute. But none of that has remained. 
Only a handful of buildings have survived, 
and are now benchmarks in the wake of the 
tragic lure of development. 

A mostra está dividida em quatro núcleos 
“São Paulo, Café, Imigrantes, Lazer e En-
tretenimento” que se conectam, formando 
uma unidade que permite compreender as 
narrativas criadas por Preising para regis-
trar e documentar as diferentes atividades 
presentes e anunciadas em sua fotografia. 
Da metrópole emergente até a total e defi-
nitiva incorporação dos signos da moder-
nidade, as imagens curiosamente trazem 
pequenas encenações que denotam o total 
controle que Preising tinha sobre seu tra-
balho. 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 gran-
des concentrações cívico-nacionalistas. 

The show is divided into four sections “São 
Paulo, Coffee, Immigrants, and Leisure and 
Entertainment” – which interconnect into a 
single unit, affording an understanding of the 
narratives devised by Preising to record and 
document the various activities that his pho-
tography featured and announced. From the 
fledgling metropolis to the full and definitive 
incorporation of the signs of modernity, the 
images curiously include minor staged details 
which attest to Preising’s absolute control over 
his work. The sections evince the connections 
that have been drawn up for this show: thanks 
to immigrant labor, coffee farming yielded lots 
of cash, enabling sports and leisure activities 
as well as big civic-nationalist concentrations. 
This is the set of relations which altered the 
city’s space and day-to-day living. 



Imigrante na colheita do café, c.1940 
An immigrant harvests coffee, c. 1940



Imigrantes europeus 
desembarcando, c. 1930
European immigrants 
disembarking, c. 1930
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gráficos contendo em média dez imagens 
ampliadas no tamanho 18 cm x 24 cm. 

Em 1938, Preising foi fotógrafo do Serviço 
de Publicidade e Propaganda do Estado 
de São Paulo, mais tarde Departamento 
Estadual de Imprensa e Propaganda (DEIP). 
Dez anos depois 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, 
em 1944, as fotografias de Preising que 
registravam a atividade industrial no estado 
começaram a circular com alguma regu-
laridade na Revista Industrial de S. Paulo, 
publicada pela Federação das Indústrias do 

graph-based postcards and in creating 
photo albums containing an average of ten 
enlarged 18 cm x 24 cm images each. 

In 1938, Preising served as a photographer 
with the São Paulo State Advertising and 
Marketing Service, later renamed State 
Press and Advertising Department (DEIP). 
Ten years later, he got transferred to the pho-
tography department of the State Secretariat 
for Government Affairs, at which point he 
terminated his picture-taking activities with 
the Department of Culture and Social Action 
of the University of São Paulo Dean’s Office. 
Curiously enough, in 1944, photographs by 
Preising documenting industrial activity in 
the state got somewhat regular circulation in 
Revista Industrial de S. Paulo, a publication 

Menotti Del Picchia, Leven Dupré e Cas-
siano 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 parado-
xal um fotógrafo como Preising, muito técni-
co e utilitário, participar de uma experiência 
tão singular. Mas não é 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 foto-

Theodor Preising was involved in Revista 
S. Paulo alongside Benedito Junqueira 
Duarte, Menotti Del Picchia, Leven Dupré 
and Cassiano Ricardo, among other mod-
ernists. The magazine was created during 
the Armando Salles de Oliveira administra-
tion. Its ten issues were a bona fide Brazil-
ian modern experiment in the realm of print 
publications, with its brazen art direction, 
one-of-a-kind format, and procedural use 
of photography as a powerful educational 
and informational tool. It may seem para-
doxical that a photographer as technical 
and utilitarian as Preising would partake in 
as unique an experiment. But not so if we 
consider his pioneering use of small-format 
cameras, such as the Leica and Contax, 
which he employed in serializing photo-
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Estado de São Paulo — FIESP —, que agora 
generosamente abriu seu espaço expositivo 
para esta mostra.

Como podemos perceber, a trajetória de 
Theodor Preising foi bem-sucedida. De 
pequeno e ousado empreendedor, tornou-se 
fotógrafo oficial na administração pública. 
Seu maior talento foi exatamente sua flexibi-
lidade 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
Curador

from the Federation of Industries of the State 
of (FIESP), which has kindly opened up its 
exhibition facilities for this show. 

As we can see, Theodor Preising’s career 
was a successful one. He went from being a 
bold small-time entrepreneur to becoming 
a photographer for government bodies. His 
greatest talent was precisely his flexibility 
in the face of challenges. His is a highly 
relevant oeuvre, and we need an exact grasp 
of its importance if we are to understand it 
within the historical context that it’s in. 

Rubens Fernandes Junior
Curator

Rubens Fernandes Junior é pesquisador e curador inde-
pendente 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); Labirin-
to e Identidades - Fotografia Brasileira Contemporânea (2003), 
ambos pela Cosac Naify.

Rubens Fernandes Junior is an independent photography re-
searcher/curator. He is a professor and director at the School 
of Communication at Fundação Armando Alvares Penteado 
(FAAP). He holds a doctorate degree in Communication and 
Semiotics from PUC-SP. He curates the Fundação Conrado 
Wessel Photography Award. He is a member of the São Paulo 
Art Critics Association (APCA). As the director of photography 
collective NAFOTO - Núcleo dos Amigos da Fotografia, he 
oversaw ten editions of the São Paulo International Photogra-
phy Month, between 1993 and 2011. Fernandes curated solo 
and group photo exhibits in Brazil and beyond. He won APCA’s 
Best Exhibition/Curation Award in 1995 (Mario Cravo Neto, 
at the MASP) and in 2006 (Geraldo de Barros, at Galeria Brito 
Cimino). He has published several books and essays, inclu-
ding the following: Papéis Efêmeros da Fotografia (published 
by Editora Tempo D’Imagem, 2015); Fotografia em Revista 
(FAAP & Editora Abril, 2009); Geraldo de Barros - Fotoformas 
e Sobras (2006); Labirinto e Identidades - Fotografia Brasileira 
Contemporânea (2003), both published by Cosac Naify.



Imigrantes asiáticos chegando 
ao Porto de Santos, c. 1930
Asian immigrants on arrival 
at the Port of Santos, c. 1930

Chegada de imigrantes asiáticos 
no Porto de Santos, c.1930
Asian immigrants arrive
at the Port of Santos, c.1930



Piscina do Clube Germânia (atual 
Pinheiros), 1937 
Swimming pool at Club Germânia 
(now called Pinheiros), 1937

Fotógrafo Lambe-Lambe em ação na 
Praia do Gonzaga  Santos, c. 1940
Street photographer in action
on Gonzaga Beach, Santos, c. 1940
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#TheodorPreising 
#sinfoniadeumametropole 
#CentroCulturalFiesp# SesiSP

ENTRADA GRATUITA
LIVRE PARA TODOS OS PÚBLICOS
FREE ADMISSION
ALL AGES

Agendamento de grupos
de terça a sexta, das 10h às 16h,  
pelo telefone 11 3146 7439
To schedule a group visit call 
+55 11 3146 7439, from Tuesday to 
Friday, 10 am to 4 pm

Apoio Idealização Realização

DE 25/01/2018 À 25/03/2018
DE TERÇA A SÁBADO DAS 10 AS 22H
DOMINGO, DAS 10 ÀS 20H 
JAN. 25 — MAR. 25, 2018
TUESDAY TO SATURDAY, 10 AM — 10 PM
SUNDAY, 10 AM — 8 PM
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GALERIA DE FOTOS
CENTRO CULTURAL FIESP

Av. Paulista, 1313 - São Paulo,SP

www.centroculturalfiesp.com.br
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