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RESUMO: 
 
 O propósito deste  texto é mostrar alguns aspectos da poética do artista capixaba Orlando 
Rosa Farya, e pensar como sua obra fotográfica dialoga com a pintura e se constrói como 
uma linguagem própria no contexto da arte contemporânea, detendo-se na  leitura de uma 
fotografia sua, aqui denominada “As Bodas de Caná”. O texto busca trazer a fala do artista 
como um dos traços possíveis para a reflexão sobre arte, e também textos críticos e teóricos 
sobre o artista e sobre a fotografia, como de Almerinda da Silva Lopes, Roland Barthes, 
Annateresa Fabris e Sergei Eisenstein. 
 
Palavras chaves:  fotografia, pintura e crítica de arte 

 
 
ABSTRACT 
 
 The purpose of this paper is to show some aspects of the artist's poetics capixaba Orlando 
Rosa Farya, and think how your photographic work speaks to the painting as singular 
language in the context of contemporary art, pausing in the reading of one his photograph, 
here called "The Marriage of Cana.". The text seeks to bring the speech of the artist as one 
of the possible traces for reflection on art, as well as theoretical and critical texts about the 
artist and the photography as Almerinda da Silva Lopes, Roland Barthes, Annateresa Fabris 
and Sergei Eisenstein. 
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Em 1979, ao se inscrever para o Salão Universitário de artes plásticas,  

Orlando Rosa Farya, então com 22 anos de idade, começava um percurso que iria 

mudar sua vida e defini-lo com um dos mais proeminentes artistas capixabas em 

atuação do estado. Até então, o jovem artista que fazia incursões pelo desenho e 

pela pintura de maneira autoditada, prestou vestibular para História, na Universidade 

Federal do Espírito Santo. Ele seguia o exemplo de muitos jovens que sabendo da 

instabilidade do terreno da arte como profissão buscava uma área a fim, na qual 

pudesse estudar e discutir idéias que lhe interessavam e que lhe daria um lugar, 

mais ou menos, estabelecido como profissional. Mas já no primeiro semestre do 

curso de história o trabalho artístico lhe trouxe uma resposta mais forte: ganhou o 

prêmio de pintura no salão Universitário. Este fato foi estímulo suficiente para o 
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artista, no semestre seguinte, se transferir para o departamento de artes da UFES e 

começar estudar artes. Conforme ele conta, Em sua casa “já tinha dentista, 

advogado, médico, então essa demanda por uma profissão sólida não existia mais.”i 

 Mas nos idos de 1980 o Departamento de artes não era um espaço 

desconhecido para o jovem  Orlando Farya. Desde cedo, impulsionado pela irmã 

Vera Farya que estudava arte, ele foi atraído pelo desenho, ja conhecia materiais 

como tela, tinta óleo, tinta acrílica, aquarela, sanguínea, pastel e muitos livros de 

arte que mostravam reproduções e contavam a vida dos grandes mestres da história 

da arte; já frequentava  o Departamento de Artes Visuais da UFES, já assistia 

palestras e via os alunos trabalharem nas sala de aula  “Foi quando eu comecei a 

tomar conhecimento que existia esse tipo de estudo e que era uma coisa dinâmica. 

Eu vinha aqui e via as pessoas produzindo nas salas. Eu me lembro muito bem 

dessa imagem que ficou muito forte em minha e falei: quero estudar neste lugar (...)ii. 

 Ao entrar para a universidade, como aluno, o artista encontrou o ambiente 

que buscava para intensificar seus estudos, aprendendo com artistas que muito o 

influenciariam  conforme  declara:  

Em estadia de seis anos no Rio de Janeiro, Orlando retoma interesse pela 

pesquisa teórico e alia seus estudos práticos aos acadêmicos  realizando dois  

cursos de especialização, um de História e Bens Culturais na UFRJ, outro  de 

Historia e Arquitetura no Brasil, na PUC, e também realiza estudo de  mestrado em 

História da Cultura, na PUC-RJ Mas paralelo a estes estudos e à sua e produção 

artística Orlando Farya  estudou de perto a obra e o ambiente de Arthur Bispo do 

Rosário, artista que viveu confinado por cerca de 40 anos em colônia de tratamento 

para doentes mentais e que criou uma das obras ricas da arte feita no Brasil. Ao 

final, Farya  teve uma formação movimentada, o que acabou por impulsionar várias 

linhas de trabalho em diferentes  técnicas: pintura, desenho, vídeo, fotografia, tendo 

inclusive passado pela escultura.  Ele diz que tudo isso se deve uma inquietação a 

respeito da arte, a qual acabou por  formá-lo. Na fotografia e no vídeo  ele descobre 

o universo da edição, do choque de imagens através da montagem, da imagem em 

movimento, da captação de cenas e de sons,  da construção de enquadramentos, 

“e, saber selecionar isso tudo e dar-lhe o ritmo e o tempo certo, me interessa muito. 
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Eu sento em uma mesa de edição e fico horas trabalhando, buscando a melhor 

forma, a melhor situaçãoiii.” 

A EXDPERIÊNCIA  DO VIDEO  

O vídeo veio ser um novo meio para Orlando Farya, conhecedor da imagem 

fixa a partir do desenho, da pintura e da fotografia ele compreende o vídeo como 

linguagem, um meio onde ele pode dizer coisas grandes e criar narrativas em 

imagens e também utilizar-se discurso verbal. Com essa linguagem singular, a da 

imagem em movimento, conforme observa  o cineasta  David Lynchiv, pode se dizer 

muitas coisas porque se dispõe de sequências. Há diálogos, há música, há efeitos 

sonoros. São muitos os recursos “e assim se pode expressar emoções e 

pensamentos que não poderiam ser expressos de outro modo”. O trabalho de vídeo 

agrega em seu interior o esforço de várias pessoas trabalhando, em equipe, neste 

contexto, Orlando, paralelo a produção de vídeos tem trabalhado também na 

organização do festival de vídeo de Vitória que já entrou para sua segunda década 

de realização e do Instituto Marlin Azul, um tipo de ONG que desenvolve oficinas de 

audiovisual para diversos ramos da população. 

A partir de 2000 Orlando Farya tem participado de vários documentários no 

interior do Espírito Santo e também no interior do Pará, fazendo câmera e edição. 

Na cidade de Muqui, interior do estado, ele fez um vídeo sobre um homem de 

71anos chamado ‘seu’ Brilhantino, morador de uma caverna há mais de 20 anos. 

Participa também de um documentário em Mantenópolis-ES, no norte do estado, 

sobre seu Manoelzinho, um cineasta rural. Em Nova Venécia-ES, participa de um 

documentário sobre um jovem inventor e no Pará, grava na pequena cidade 

chamada Terra Santa um vídeo com mesmo nome. 

UMA SEGUNDA EDUCAÇÃO 

Mas a experiência que mais vem marcar  o espírito de busca no percurso de 

Orlando Farya e afinar  sua sensibilidade para as coisas do dia a dia, não está ligada 

diretamente a nenhuma das modalidades de arte conhecida, mas a uma filosofia e 

um modo de pensar a vida a partir do silêncio, do vazio, do desapego, trata-se da 

meditação zen budista. O artista teve acesso a esta prática ainda no período da 

graduação com Sami Hilal que levava os alunos para desenharem ao ar livre no 
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Mosteiro zen budista de Ibiraçu. Assim, Farya conta que resolveu, um dia subir, 

sozinho ao Mosteiro. Era carnaval de 1985, o mosteiro ainda era pequeno e ele 

chegou lá sem conhecer nada da filosofia zen, nem dos procedimentos diários de 

um mosteiro. Contando somente com seu interesse ele simplesmente falou ‘que 

queria participar’. e acabou ficando lá no mosteiro, trabalhando com os monges em 

regime de retiro, vários dias. “Foi lá que eu aprendi a fazer meditação, aprendi as 

várias leis que envolvem educação, concentração e que eu tenho mantido até hoje”. 

Muito se fala do desenhar, pintar, fazer arte como uma espécie de meditação, 

mas isso é tão vago quanto dizer o contrário, porque ninguém pode dizer o que 

acontece ou como é o processo interno da meditação propriamente dita. É preciso 

praticá-la para saber. E mesmo se se o fizer com o propósito simplesmente explicá-

la intelectualmente, concorre-se em não apreendê-la. A busca de Orlando Farya, 

neste caso é bem demarcada pela sua caminhada aberta, levando consigo somente 

a sensação do que busca, mas sem saber o que vai encontrar e, no entanto ele 

caminha, e chega lá em cima tendo como justificativa  somente o que ele pode falar: 

da sua vontade de participar. Mas um ‘querer participar’ trazia em si uma 

disponibilidade, aquela que o fez ficar no mosteiro, ‘trabalhando com eles, vários 

dias’. 

A pratica do silêncio através da atenção, da imobilidade, formas mais 

característica da meditação zen, da concentração na respiração, do exercício do 

desprendimento, tem o potencial de nos mostrar como vivemos ‘cheios’, carregados, 

e de aflorar nossas  inquietações, nossos desejos pessoais e sociais e nossa 

dificuldade de nos defrontarmos com o tempo com a serenidade, alguns minutos que 

seja. A meditação tem o potencial de nos fazer ouvir, as palavras de Shantideva, no 

Bodhicaryavatarav  “[...]"No entanto, as emoções negativas não estão nos objetos, 

nem nos sentidos, nem no espaço entre os objetos e sentidos. E, se não estão em 

outra parte, onde tem sua morada, de onde poderiam atormentar o mundo? [...]   

 Não basta responder este questionamento intelectualmente. Em se tratando 

de vida a resposta é pratica. Segundo a filosofia zen ela está em muitos afazeres, 

desde que feita com o coração e tenha o sentido de viver com a natureza. A 

meditação sentado, cujo sentido é prática, se estende aos afazeres do dia a dia, seja 

cuidar da casa, cuidar de uma planta, preparar uma comida, estar presente no que 
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estive fazendo. E i isso não é um alheamento do mundo, mas viver o essencial, o 

básico da vida. Nesta via, o mundo das disputas, das políticas econômicas sofrem 

um duro golpe face a não disputa, a visão de um viver  essencial, viver  as coisas 

mais simples e práticas de estar no mundo, o ver, o sentir, o respirar a vida e 

desenvolver a mente e o pensamento sadios, buscando libertar-se da raiva, da 

ignorância, da ambição. Por isso Shantideva fala que as emoções negativas não 

estão nos objetos, nem nos sentidos, nem no espaço e, se não estão em parte 

alguma identificável de onde elas podem atormentar o mundo?... 

 Essa vivência no mosteiro marca a vida do artista e sua maneira de fazer e 

ensinar arte, conforme sua próprias palavras:  

[...] foi uma reeducação. O mosteiro me trouxe uma segunda educação 
comportamental. No sentido de organizar o espaço, de me organizar internamente, e 
eu acho que no gestual também. Sempre gostei de praticar tai -chi e yoga, tudo isso 
foi me preparando. Eu tive uma educação familiar e uma educação no mosteiro. A 
questão do zen está muito ligada à forma, e também a essência das coisas, você 
aprende a comer em conjunto com as pessoas, a esperar,a  estar no mesmo tempo e 
espaço que as outras pessoas, a conviver com tudo isso, nos momentos da comida, 
do banho, no trabalho, no templo, na meditação..vi”      

Em 1999, Orlando Farya, retorna ao Departamento de artes da UFES, desta 

vez como professor, responsável pelas disciplinas pintura e desenho, mas com o 

tempo lecionou também cor, composição e vídeo. Essa é uma nova experiência para 

o artista que vê o ensino espaço como uma oportunidade para, de uma lado 

transmitir um saber e entusiasmar outros jovens estudantes a trilhar este caminho, 

do outro, aprender, ou poderíamos dizer continuar seus estudos tanto no aspecto 

prático quanto no teórico no âmbito acadêmico, reencontrando antigos colegas e 

professores. Mas antes de ingressar para o corpo docente da universidade o artista 

conta que já  se relacionava com o trabalho docente, ministrando workshops e 

oficinas de arte em festivais,  onde trabalhou jovens e crianças e, foi nesta atuação 

que passou a se interessar realmente pelo trabalho de ensino de arte, vendo, esta  

tarefa, até hoje, como “ um processo de renovação muito grande. O contato com o 

aluno, a busca de estratégias de abordagem para se criar, enfim, a relação 

aprender/ensinar estimula o estudo e a prática permanente de estar se 

reinventando”. 
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UM FOTÓGRAFO VIAJANTE 

Fotógrafo viajante, Orlando Farya encarna, de certa forma, o espírito e os 

procedimentos do que foi conhecido na prática de certos fotógrafos como Street 

photography, a fotografia feita na rua, no calor dos acontecimentos, a fotografia 

participante, amplamente  exercida por  fotógrafos como Henri Cartier-Bresson, 

Robert Frank, W. Eugene Smith, Brassï, Robert Doisneau, Weegee e outros como 

veremos a seguir. Estes fotógrafos trabalharam dentro do conceito da fotografia 

direta, buscando mostrar a pura visão das coisas do dia a dia, como um espelho da 

sociedade. Trata-se de uma visão fotográfica que tem um lado  irônico, pois 

distancia-se, as vezes dos objetos, para concentrar-se no momento singular, 

capturando aquele instante quase invisível no ato de sua passagem, ato que Cartier 

Bresson tornou conhecido como “o instante decisivo”. Por outro lado, muitos desses 

fotógrafos de rua desenvolveram um olhar pessoal sobre o mundo, dando 

visibilidade ao ato de andar  na cidade, de viver o cotidiano das coisas; mostrando 

que, de um lado, você pode simplesmente passar pelos objetos, pelas coisas como 

algo sempre familiar e talvez despercebido, do outro, pode ver nisso um fenômeno, 

um acontecimento único de muitas facetas, onde num relance  fato estético pode se 

dá. No decorrer do século XX a fotografia de rua providenciou um olhar detalhado, 

uma varredura nas ocorrências do cotidiano nunca vista antes, desde a visão das 

patas de um cavalo no ar ao correr até os estilhaços de uma gota de água caindo no 

chão. È neste contexto que se dá a fotografia de Orlando Farya, na rua, ao andar, 

sem poses, sem os efeitos de luminosidade ou  seguridade de um estúdio.  

Olando Farya  fotografa em movimento, de frente e em meio aos 

acontecimentos, e por trabalhar assim ele vai aos lugares já fotografando com os 

olhos, as vezes fotografando antes de ver, antecipando acontecimentos, deixando a 

fotografia andar à frente para decidir o que vai ficar  depois no momento da edição, 

lição que ele apreendeu da experiência com o vídeo. Aliado às novas câmeras 

digitais ele viaja por grandes cidades como Berlim, Londres, Cuba, Paris com sua 

câmera na mão e  ‘fotografa à vontade’.  Ele sabe que em algumas situações  é 

difícil fotografar, por isso ele disfarça, caminha como quem não quer nada, como 

quem olha a distância e flagra cenas corriqueiras, inusitadas, fora do 

enquadramento da  fotografia comum. Muitas vezes ele fotografa sem ver, em 
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movimento, como quem lança dardos, sabendo que neste caso o momento da 

seleção, será  o momento decisivo. 

Saio com minha câmera diariamente e fotografo à vontade. [...] Como minha câmera 
tem um visor móvel, eu não preciso botar o olho no visor, então fotografo 
discretamente, com a câmera  assim em cima da perna. Muitas vezes as pessoas 
acham que eu estou mexendo em um radinho ou um celular. Em alguns museus é 
proibido fotografar, mas antes de saber disso eu começo a fotografar, ate que alguém 
venha me avisar. 

[...] Certa vez em Paris, eu estava com a câmara de vídeo na mão, em um 
lugar lá, quando chegou uma limusine, esses carros enormes, com um indiano gordo, 
milionário, com muitas mulheres e entraram numa dessas maisons famosas. Eu fui no 
rastro. Foi muito engraçado, era tudo muito chique, mulheres lindas, atendentes, 
vendedores, uma loja de perfumes. Acho que o pessoal da loja pensou que eu estava 
registrando a passagem do milionário e assim eu pude fazer imagens a vontade e 
experimentar perfumes também.  

Trata-se de uma fotografia urbana, mas que vindo de um pintor, trabalha a 

cor, o mundo da pintura, das exposições e são ampliadas em grandes dimensões, 

rivalizando com o lugar das grandes pinturas. Uma  fotografia realizada como uma 

espécie de extensão do olho da mão e do pincel segundo observa Almerinda Lopes 

em texto sobre o artista, onde explica também que para entender melhor a coerência 

e a perseverança da pesquisa de Orlando Farya  é preciso ver que ele fotografa 

tanto o cotidiano em sua fatuidade, como também a fatuidade no ambiente dos 

museus onde os gestos são cristalizados como obra de arte. Mas a profa. 

Alemerinda lembra ainda muito bem  que essa atitude já estava manifesta na pintura 

anterior do artista. Escreve ela:  

[...] É preciso mencionar que as fotografias nas quais ele flagra o comportamentos 
dos visitantes nos grande museus do mundo –diante das obras de arte lá expostas, 
ou posicionadas de costas para elas – remetem a uma série anterior de pinturas que 
produziu na década de 1970, denominada Galeria de Gente. Nessas construções 
pictóricas, os grupos de pessoas apreciam em animadas confabulações no interior 
das galerias de arte, durante a inauguração das mostras. Ao citar o mesmo assunto, 
agora através do flagrante instantâneo, que se configura como algo convincente ou 
real, o autor não esconde que a fotografia, tanto quanto a pintura pode ser uma 
construção do passado recente ou remotovii 

Assim, depois de observar os aspectos fotográficos dos acontecimentos do 

meio artístico e traduzi-los na pintura, o artista retorna e este mesmo  meio, 

observando-o através da câmera fotográfica, com um olhar mais veloz, um olhar que 

registra no ato de ver, mas com a mesma gama de ironia de antes, a dizer que os 

lugares de observação de obras de arte também são quadros, são também lugares 

a serem vistos como formas, são também imagens cotidianas e cujos conteúdos 

traduzem valores e implicações de sentido. Para entender melhor essa estratégia de 
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Orlando Farya de fotografar em movimento, participando, inserido nas ocorrências 

talvez fosse melhor compará-lo com um outro fotógrafo, por exemplo, o fotógrafo 

paulista Cristiano Mascaro. Mascaro, observa o objeto de longe, em suas 

fotografias, ele toma distância, espera, faz enquadramentos estudados, demorados, 

cuja cena ele escolhe em diferentes momentos do dia, observando a incidência da 

luz nos objetos, chegando a ir diversas vezes ao mesmo lugar em diferentes 

horários em busca da luz ‘certa’.  Para Orlando Farya o momento é agora e se dá na 

caminhada. Assim ele sai de casa para a rua para viver a rua, os acontecimentos da 

rua e neste ato, as imagens se dão, acontecem. Orlando se coloca no meio das 

ocorrências, toma parte do movimento da multidão é ali que ele faz sua  fotografia. 

Uma fotografia que, embora, individualmente possa enfocar um canto de muro, um 

canto de cerca, um vaso sobre um mesa, uma cama, um grafite em um muro ou 

pessoas andando em metrôs ou galerias de arte, formam um conjunto que ele 

prefere chamar de ‘paisagem humana’, referindo-se  que busca sempre os traços 

humanos, sinais de que eles estiveram por ali.  

AS BODAS DE CANÁ 

Ao fotografar em museus, as pessoas olhando quadros, Orlando Farya coloca 

em cena o próprio ato de observar, de ir a museus, de ver obras de arte e nos 

convida a descobrir certas obras e verificar algumas atitudes de nossa observação 

nesta interlocução. Primeiro nós somos cúmplices desses espectadores e na 

sequência, nos damos conta que este é um novo quadro, que sobretudo questiona 

ato de observar. E leva-nos a perguntar o que as pessoas buscam ao visitar museus 

e galerias, o que os quadros estão aptos a dizer a estes visitantes? Assim, 

chegamos à grande fotografia que ele não dá título, mas que retrata um grupo de 

pessoas, só as cabeças, olhando para frente e, no fundo a grande tela de Veronese 

“As bodas de Caná”.  

Logo à primeira esta fotografia se mostra quase como uma pintura, mas o que 

ela mostra? Como foi feita? Como ela nos toca ou nos fere? Perguntando com o 

olhar de Rolandviii Barthes, que nos ensina a ver a fotografia buscando localizar nela 

o punctum, algo que nos escapa (inclusive do fotógrafo), algo que nos fere, que nos 

atrai e que nos incomoda. A imagem mostra um grupo de pessoas em uma sala de 

exposição, visto somente a partir das cabeças, várias delas segurando, ao alto, 
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câmeras fotográficas e câmeras de vídeos. Esse grupo está olhando para frente, de 

costa para uma grande tela ao fundo, que retrata  o episódio pintado da famosa 

passagem bíblica “As Bodas de Caná”, primeiro milagre de Jesus, que, atendendo 

ao pedido de sua mãe, Maria, realiza a transformação água em vinho. O autor é 

artista renascentista italiano Paolo de Colari, chamado Veronese (1528, Verona – 

1588, Veneza), um dos mais destacados artistas da escola veneziana, expoente da 

tradição que integra figuras humanas e elementos arquitetônicos. 

 

 
Orlando Rosa Farya, Fotografia Digital, Paris 2005 

 

O grupo de espectadores na sala tem duas características marcantes, 

primeiro eles dirigem o olhar para algo que não aparece na imagem, algo fora da 

foto, segundo porque eles próprios praticamente saem da foto, todos estão cortados 

à altura da cabeça, ocupando apenas um quinto do espaço da imagem. Inclusive as 

duas pessoas que estão mais a frente são cortadas exatamente na altura dos olhos, 

acentuando deste modo, a questão do ver.  

A pintura de Veronese apresenta uma composição dividida em duas partes, a  

superior é tomada por um céu azul carregado de nuvens brancas e a inferior, a parte 

terrena, onde se desenvolve a cena do casamento. Os noivos estão sentados na 
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extrema esquerda, enquanto que no centro estão as figuras de Jesus e Maria, 

seguidos dos apóstolos, do clero, dos príncipes, dos aristocratas venezianos e 

também dos  servidores. Todos se destacam e se identificam pelos seus gestos, 

pelo detalhamento das roupas tradicionais, suntuosas ou festivas e pelo que estão 

fazendo. Veronese divide o espaço da pintura entre símbolos religiosos e taças de 

cristais, talheres de pratas, fazendo ver neste episódio narrado pelo apostolo João 

(2, 1-11) a prefiguração da eucaristia: “corpo e sangue de Cristo” como postulado de 

fé da igreja, símbolo de união entre o céu e a terra, anunciando, simbolicamente o 

milagre da transubstanciação. 

Mas ao inserir na fotografia os espectadores, Orlando Farya  transforma a 

imagem numa espécie de fotomontagem, anunciando sua atitude de fotógrafo, sua 

escolha, seu lugar de espectador ativo em um quadro novo. Ambos os grupos 

atraem à vista; o da pintura envolto à figura de Jesus na grande mesa palaciana, o 

dos espectadores, na sala de exposição, envolto com quadros. Verifica-se então 

uma espécie de intercâmbio entre esses dois grupos, mas em nenhum momento 

eles se misturam ou se confundem. Trata-se de um intercâmbio  feito de oposições, 

de choques de imagens diferentes nos moldes tão bem teorizados pelo cineasta 

Sergei Eisenstein:ix duas realidades diferentes são coladas em justaposição uma na 

outra, mas ao invés de terem um sentido de continuidade, dão origem a um sentido 

novo. Esta estratégia tão claramente usada no cinema, revela não somente um 

recurso artístico, mas remonta à estruturação da linguagem humana, antes vista em 

desenhos e pinturas, onde imagens extraídas de diferentes lugares eram colocadas 

juntas, como um substantivo ao lado do outro, criando, assim uma realidade 

totalmente diferente daquela encerrada em seus componentes individuais. O 

manuseio dessas formas na técnica cinematográfica, trouxe à luz, na voz de 

Eisenstein, a formulação de que “pensamento é montagem”, é junção de realidades 

diferentes, dando origem a configurações e significados novos. As duas realidades, 

pintura e espectador, aparentemente formas contíguas, principalmente dadas no 

ambiente que lhes seria propício, uma sala de museu, na realidade são antagônicas, 

os laços que as une são construídos no tempo e, a qualidade desses laços, refletem 

a qualidade das suas significações e a qualidades da fruição estética.  

Se perguntarmos pelo punctum, barthesiano, teremos de ver com algo da 

ordem do que não está ali, do que procuram esses rostos no primeiro plano, 
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cortados na cabeça. Eles procuram algo que não está ali e os rostos da frente são 

até empecilho, diríamos para os que estão atrás, os quais também buscando ver (ou 

simplesmente registrar) levantam suas câmeras ao alto para gravar e fotografar, 

meio as cegas, por cima dos ombros um dos outros o que está fora.  O que eles 

querem ver? Parece perguntar esta fotografia, que se nega seguir a mesma direção 

em que se dirigem os espectadores, mas volta-se para eles e os flagra no ar, 

mostrando a procura ensandecida desses olhares em massa e nos apresentando 

uma grande pintura (As Bodas),  o momento de um milagre, algo da ordem da 

aparição, ao passo que eles expectadores, olhando em nossa direção nos conduz a 

algo da ordem da falta.  

Somos cúmplices desses olhares ávidos nesta sala de museu, como eles 

queremos ver, mas ao contrário deles que escapam para fora da tela e não voltam 

mais, o nosso olhar vai até à margem e volta para onde estivemos antes, para a 

grande pintura ao fundo e, neste vai e vem traçamos um paralelo entre a multidão da 

pintura e a da sala tornadas fotografia. Na imagem da pintura ao fundo, a figura do 

salvador faz sua primeira aparição, dizendo, contudo que não seria ainda aquela a 

sua hora; de costa para essa pintura, a multidão que olha para frente busca talvez, 

uma espécie de “milagre”, da ordem do ver e do “compreender”, uma obra de arte, e 

neste caso, procuram ver o ícone da história da arte ocidental, quem conhece o 

Museu do Louvre sabe, trata-se da famosa pintura de Da Vinci a Mona Lisa. Mas 

entre esse objeto novo à frente das pessoas e às nossas costas se situa o fotógrafo 

com sua câmera. Ele se volta para o grupo de espectadores,  provavelmente 

elevando sua câmara ao alto, acima da cabeça para que sua câmera possa  ver 

aquilo que ele não pode vê, mas que pressente, e flagra o grupo de espectadores 

em movimento. Promove assim uma inversão de vetores, ele dá as costas para o 

que é esperado e fotografa o inesperado.  

Seu gesto faz eco com o do fotógrafo norte americano Arthur Fellig, 

cognominado Weegee que certa vez ao cobrir uma cena de crime numa das ruas de 

New York, ao invés de documentar a cena jornalística, voltou-se para as pessoas 

que se aproximava, um grupo de estudantes e fotografou-os em seu espanto, com 

seus olhos assustados a olhar um quadro que a foto não mostrava. Esta atitude de 

desviar o olhar provoca surpresa e firma uma espécie de zona de risco, um terreno 

entre dois acontecimentos, o que assiste e o que é assistido. Convencionou-se, no 



19º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas
“Entre Territórios”  –  20  a  25/09/2010  –  Cachoeira  –  Bahia  –  Brasil
 

 

389 

meio artístico, que um quadro é algo passivo na sua relação como o observador, 

mas, Orlando Farya, como Weegee, ao voltar pra os que olham suas câmeras 

mudam o vetor, colocam como ativo o trabalho, a atividade de ver e nos mostra 

desta forma que, na medida que percebemos o universo onde atuamos, as obras de 

arte, os quadros, os objetos, como uma atividade exigente, nos percebemos também 

personagens, vemos nossas cara, nossa sede se ver como um quadro que devolve 

a nós o olhar que depositamos sobre ele. 

Orlando Farya fotografa nossas indagações: o que é ver? O que leva as 

pessoas a visitarem museus e galerias de arte?  Assim, sua fotografia As Bodas de 

Caná como muitas de suas fotos em museus são um convite a ver a pintura, esta 

técnica antiga e lenta, colocando o ato de ver como uma ação, como uma atividade 

que exige tempo e atenção, e é dessa atitude do ato de ver, de observar, de visitar 

museus é que nasce sua fotografia.  

                                                 
i Entrevista concedida em 20/04/2007, no Departamento de Artes Visuais da Ufes, para o Projeto de pesquisa 
Fala do artista: pensamento criador e ensino de arte, visões paralelas, PRPPG - UFES. 

ii Op cit. 

iii Op cit. 

iv David Linch, Em águas profundas. Rio de Janeiro, Gryphus, 2006. 

v Lama Rinchen, palestra ministrada no Departamento de psicologia da UFES, dezembro, 2009 

vi Op cit. 

vii Almerinda Lopes. Catálogo da exposição: Passagens e itinerários da arte  - Homero Massena, Levino 
Fanzeres Orlando da Rosa Farya, 15/04 a 12/062005,  Museu Vale do Rio Doce, Vila Velha,  

viii Roland Barthes. A Câmara Clara, Rio de Janeiro-RJ, Nova Fronteira, 1984 

ix Sergei Eisenstein, A Forma do Filme, São Paulo-SP Cultrix 
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