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A POÉTICA FOTOGRÁFICA DE LUNARA E SUAS RELAÇÕES COM O 
PICTORIALISMO 

 
 

Denise Stumvoll - PPGAS/UFRGS 
 
 
RESUMO: Este artigo aborda a relação entre a fotografia e a arte na transição para o século 
XX, tendo como foco a fotografia artística de Luiz do Nascimento Ramos, o Lunara, 
fotógrafo amador  portoalegrense que viveu entre 1864-1937 e suas relações com outros 
fotógrafos e pintores da época.  Ao analisar o contexto dos incipientes fotoclubes de Porto 
Alegre bem como a circulação das fotografias em diversos modos de exibição e sua 
apropriação pelos jornalistas e críticos de arte, é possível destacar o olhar de Lunara que 
nos remete ao pictorialismo fotográfico. Essa análise nos permite discutir como as ideias 
sobre o fotográfico e o pictórico interconectavam-se, conformando um desenho da cultura 
artística amadora do início do século e a inclusão das imagens técnicas, dinamizando a 
relação entre arte e cultura na disseminação da fotografia artística brasileira.  

 
Palavras-chaves: arte, pictorialismo, fotoclubes, fotografia artística. 

 
 

ABSTRACT: This is a study on the relation between photography and the arts during the 
transition to the 20th century. It is focused on Lunara’s artistic photography, an amateur 
photographer from Porto Alegre, Brazil, whose Christian name  was Luiz do Nascimento 
Ramos. He lived from 1864 to 1937 and his relations with the phographers and the painters 
of his time are also the focus of this study. Analyzing the context of the incipient photography 
societies in Porto Alegre, the context of how widespread photography circulated in different 
media, and the context of how journalists and art critics used photography, it is possible to 
bring notice to Lunara’s work, which suggests photographic pictorialism. This analysis makes 
it possible to discuss how the ideas about the photographic and the pictorial were connected 
and thus shaped the amateur artistic culture through the using of technical images, which 
turned the relation between art and culture more dynamic and made Brazilian artistic 
photography more popular. 
 
Key-words: art, artistic photography, photography societies, pictorialism. 
 

 

Não vem nossa dificuldade a nos orientar de que uma só 
imagem é capaz, justamente, de início, de reunir tudo 
isso e de dever ser entendida ao mesmo tempo como 
documento e como objeto de sonho, como obra e objeto 
de passagem, como monumento e objeto de montagem, 
como não saber e objeto de ciência? 

                                                              Georges Didi-Huberman, 
Quando as imagens tocam o real 
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Ao revisitarmos a história da arte brasileira e nos depararmos com a fotografia, não 

surpreende a lacuna sobre o conhecimento da fotografia enquanto uma forma de 

linguagem artística. Contudo, desde o final do século XX, muitos estudos, pesquisas 

e projetos de conservação fotográfica trouxeram à tona uma profunda riqueza de 

acervos fotográficos brasileiros. Diante deste panorama, o próprio acervo de Lunara 

torna-se uma peça do quebra-cabeça histórico sobre a relação entre a fotografia e a 

arte. 

A presente pesquisa1 foi motivada pela localização de um importante álbum 

intitulado Vistas de Porto Alegre - Photographias artísticas, com 20 fotografias, no 

processo fotoquímico gelatina e prata, em preto e branco, todas assinadas por 

Lunara. O álbum foi produzido pelos Editores Krahe&Cia e é provável que tenha sido 

produzido e distribuído durante a década de 1910.2 

A partir, principalmente, das publicações realizadas por Eneida Serrano (1979 e 

2000) houve uma retomada desse fotógrafo amador, nos instigando sobre a 

possibilidade de existência de importantes acervos que ainda não foram 

amplamente conhecidos e pesquisados, possibilitando um aprofundamento da 

noção de fotografia artística muito presente nas coleções fotográficas nacionais e 

internacionais.3 

Agrega-se dessa forma, ao que já se conhecia sobre o fotógrafo, este conjunto de 

fotografias, que revelam muito sobre a autoria e sua circulação na análise das 

cópias fotográficas originais e do álbum como uma pasta, propriamente dita, que tem 

uma função similar à de um estojo, tal como em outros artefatos fotográficos como o 

daguerreótipo, mas, principalmente, por evidenciar concretamente, nesse objeto, 

uma narrativa visual que o autor constrói sobre Porto Alegre.  Neste percurso 

realizado pelo fotógrafo, somos conduzidos pelas bordas e margens da cidade, 

assim como os lugares e as pessoas que ali vivem nos parecem elas mesmas como 

uma metáfora da marginalidade, também social e cultural, revelando o que 

geralmente ficava à sombra na memória visual da modernidade na paisagem 

urbana. 
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Como entender os parâmetros de artisticidade pretendido pela fotografia de Lunara 

neste complexo emaranhado de imagens e os dispositivos a elas vinculados? Como 

acontecia a interrelação entre o fotográfico e o pictórico? Como acontecia a 

disseminação da fotografia artística brasileira? 

Origens do conceito de fotografia artística 

O termo pictórico relacionado à fotografia foi, primeiramente, apropriado por Henry 

Peach Robinson, no seu livro Pictorial Effect in Photography (1869). O fotógrafo 

defende então o total controle do fotógrafo na composição da obra. Segundo 

Annateresa Fabris, embora Robinson faça referência a uma verdade perfeita da 

natureza, suas composições fotográficas estão marcadas pelas regras da Academia 

(Fabris, 2011, p.27).  Antes de Robinson, na década de 50, Oscar Rejlander também 

experimentou a fotografia como arte, trabalhando principalmente nas imagens 

compostas de caráter alegórico. 

Como nos lembra Laura Flores (2011, p.145-146) na análise da a fotografia O 

afogado, de Hippolyte Bayard, em 1840, ele teve um gesto irônico, fotografando-se 

como um morto.   Um texto escrito no verso por um narrador anônimo explicava as 

circunstâncias da sua morte.  Essa primeira performance fotográfica mostra como o 

fotógrafo “aproveita a já evidente credibilidade da fotografia para fazer uma 

brincadeira irônica com sua veracidade”, inscrevendo-a no campo da criação 

artística (FLORES, 2011, p.145 e 146). Em interessante comparação com o poema 

de Barthes “isso aconteceu”, Flores mostra uma contraposição: 

A criação ou invenção fotográfica, o “isso aconteceu porque eu o inventei” 
funcionou como um detonador oculto do programa Fotografia. Se 
tradicionalmente a ontologia da foto é associada ao testemunho indicial da 
realidade, a criação fotográfica é, claramente, a representação de uma 
realidade única, que é do autor. O criador substituiu o observador; e a 
encenação substitui a realidade observada. Na imagem, não se veem 
marcas ou sinais de manipulação, mas uma relativização da linguagem 
fotográfica por meio de uma alteração (imperceptível) do fotografado 
(op.cit.idem). 

Outro modo de reação pictorialista esteve influenciada pela pintura impressionista, 

no que tange à captação de cenas ao ar livre, o en plein air dos pintores franceses 

que afirmou o estilo flou, palavra francesa para designar  uma cena esfumaçada, 
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imagem que se apresenta sem o imperativo do foco, questão técnica essencial para 

a concepção documental da fotografia. Por outro lado, as questões pictóricas 

também se aproximavam dos movimentos naturalistas e realistas. 

No final dos anos 1890 surge outra apropriação do termo. A fotografia artística, 

proposta por Robert Demanchy, fotógrafo e banqueiro ligado ao Photo Club de 

Paris, deveria obedecer a algumas intervenções estéticas para não se confundir com 

a fotografia “vulgar” já então praticada democraticamente pelo grande público, 

negando também sua característica documental que é inerente à expressão 

fotográfica (KOSSOY, 1980, p.83). Em sua maioria, os processos fotográficos, como 

as platinotipias, emulsões nobres à base de sais de ferro e emulsões pigmentarias, 

como o carvão e a goma bicromatada, eram utilizados e guardavam semelhanças 

em relação aos processos derivados da gravura, mantendo próximos os dois 

campos (ZELICH, 1995). Por outro lado, em muitos fotógrafos retratistas observa-se 

o oferecimento aos clientes mais abastados da fotografia pintada para suprir a falta 

de cores nos tons cinzentas da imagem. De modo que, diversos processos 

fotográficos e pictóricos concorriam entre si na circulação enquanto mercadoria e 

obra de arte, disputando a ideia de artisticidade da fotografia. Neste intrincado 

circuito social da fotografia, nas duas primeiras décadas do século, é interessante 

notar as redes que se estabeleceram em relação ao fotoclubismo fotográfico 

internacional, espaço onde a fotografia artística era produzida e exibida através de 

uma série de protocolos que visavam nortear e delimitar um espaço artístico – o 

movimento pictorialista - já conquistado pela pintura nos circuitos acadêmicos.  O 

espaço destes amadores, não era o mesmo espaço da arte dos fotógrafos 

profissionais, bem como da fotografia produzida nos parâmetros da “ideologia 

Kodak”, como afirma Rouillé (2009). 

Fabris nos traz mais referências sobre esta posição do movimento pictorialista, 

afirmando que ao defender a intervenção no processo fotográfico, Demachy não 

está simplesmente se posicionando contra uma concepção de fotografia que havia 

se tornado dominante desde 1839: 

 [...] sua atitude deve ser situada num contexto mais amplo, que 
engloba tanto o surgimento das chapas secas, das câmeras portáteis 
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e dos filmes de rolo, que popularizam a fotografia amadora, quanto à 
insatisfação com a poética realista e com a reprodutibilidade da 
imagem técnica, consideradas entraves à expressão da 
individualidade do fotógrafo e à promoção de seu trabalho como obra 
de arte (FABRIS, 2011, p.35 e 36). 

É interessante notar a simultaneidade dos fatos em 1888: o início de um mercado 

para a fotografia, assim como a exposição em Viena, que oficializa a data de 

nascimento do movimento pictorialista.  Dando às costas para este novo modo 

rápido de produção de imagens, a partir de um filme em rolo, em que o praticante 

recebe suas fotografias prontas, Robert Demachy e Constant Puyo, convidam os 

amadores a utilizarem a goma bicromatada, bem como a seguirem seu “olho”, sua 

intuição. O fotógrafo artista somente deveria seguir aquilo que o singulariza dos 

olhos aos demais: sua inspiração de artista, sua sensibilidade. Já o termo 

pictorialista é derivado da expressão inglesa “pictorial photography”, na qual o 

adjetivo remete a “picture”, ou seja, imagem ou quadro.[...] “A presença do termo 

picture na denominação inglesa do movimento lembra de imediato seu objetivo: dar 

a conhecer a fotografia como imagem entre as demais imagens” (LEMAGNY, 1988, 

p.86-87).  

Conforme o mesmo autor (1988, p. 88) a fotografia não busca apenas imitar a 

pintura nesta nova configuração trazida pelo pictorialismo, mas estar no campo 

artístico. O significado mesmo da palavra, como imagem e não pintura reforça a 

questão, afirmando a singularidade da fotografia entre outras obras artísticas. Nesse 

propósito, vemos surgir uma série de instituições nos principais países europeus, 

aos quais se organizaram ou por oposição ou por fusões entre si. Somente cinco 

representam o movimento pictorialista europeu: Camera Club de Viena,  Photo-Club 

de Paris, Camera Club de Alfred Stieglitz, em 1896, sendo o prestigioso Linked Ring 

Brotherhood considerado como um clube internacional, por acolher membros 

estrangeiros mais respeitados. Fundado em 1892 por nomes como George 

Davidson, H. Hay Cameron (filho de Julia Margareth) reúne os mais importantes 

fotógrafos britânicos. Estar entre esses ilustres é uma honra concedida aos 

americanos Alfred Stieglitz, Edward Steichen e Clarense White, aos franceses 

Robert Demachy e Constant Puyo, aos alemães Theodor e Oscar Hofmeister e aos 

austríacos como, Hugo Henneberg, Heinrich Kühn e Hans Watzek . 
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Segundo Poivert (2008, p.11), nesse período observa-se a proliferação das 

associações fotográficas na França, isso como um sintoma da mudança das 

sociedades dos sábios para as sociedades de “clubes”, passando-se de discussões 

mais técnicas sobre a fotografia para o seu desenvolvimento no campo da arte, 

relacionando-se à estética da imagem.  Contudo, os mesmos notáveis é que 

encontramos nessas associações e são eles que contribuíram para uma prática 

amadora das artes. Graças à mistura do mundo de negócios, comerciantes e 

investidores, os artistas amadores obtinham recursos para exposição e circulação 

das suas obras. Assim, também outras tantas atividades reuniam seus praticantes, 

como as atividades esportivas, até hoje designadas como clube. 

Segundo Costa (1995, p.32) se o período áureo do movimento internacional é 

atribuído como 1890 até a Primeira Guerra Mundial, no Brasil são os momentos 

após a década de 1920 e os fotoclubes localizados no centro do país os mais 

conhecidos. Inclusive aqui o fotoclubismo já nasceu vinculado à estética pictorialista, 

sendo um polo de referência o Estado do Rio de Janeiro, que se tornou o centro de 

difusão desta experiência social.  Para a autora, no Brasil o movimento pictorialista 

se difundiu, sobretudo, através dos meios de comunicação de massa, nas revistas 

ilustradas, diferentemente dos países estrangeiros, nos quais a atuação ficou mais 

restrita ao fotoclube (op.cit., p.273). 

O Photo Club do Rio de Janeiro (1902-191-?) está atuante praticamente no mesmo 

período que o Sploro em Porto Alegre, realizando exposições em 1904, 1905 e 1907 

(MARTINS PEREIRA, 2004, p.41). Também em São Paulo, em 1900, existiu o 

Photo-Club conforme Solange Lima (1998, p.75) ou em menções anteriores na 

imprensa paulista a partir dos anos 1890, conforme Mendes (2013, p.222) como o 

Photo Club Paulista (1897), devendo tratar-se do mesmo clube.  

Já o Photo-Club Helios, conforme a pesquisa de Luzia Rodeghiero (2014, p. 62), foi 

fundado em 1907, mas é provável que nos anos anteriores tenha funcionado 

conjuntamente e de modo parecido como o Sploro(como veremos a seguir) já que a  

primeira referência ao Helios foi na notícia sobre a Exposição da Gazeta. De fato, 

após a fundação do Helios, não se tem mais referência sobre a existência do 
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coletivo, mas sim dos fotógrafos Lunara e Ziul.   Mas, sem dúvida que a existência 

do Helios foi de importância fundamental para as redes fotoclubísticas interestaduais 

e internacionais do Rio Grande do Sul na difusão da fotografia artística.  

Em um segundo momento do fotoclubismo no Brasil, em 1923, alguns participantes 

do antigo Photo Club, retomam a ideia associativa e fundam o Photo Club Brasileiro. 

Estiveram à frente dessa associação importantes fotógrafos, como Silvio Alfredo 

Bevilacqua e Fernando Guerra Duval, os quais realizaram os primeiros Salões de 

fotografia brasileiros e publicaram a revista Photogramma (1926-1931), sendo os 

dois importantes elos de ligação entre as origens e o desenvolvimento dessas 

atividades nos anos 1920. Além de professores, eles atuaram como críticos de arte 

fotográfica, através de publicações relacionadas aos fotoclubes e aos salões, 

participavam da escolha dos premiados nos salões e exposições julgadora e 

alavancavam a produção artística no país se relacionando com outros fotoclubes 

brasileiros. Conforme Mendes (2013, p.94), Bevilacqua, foi um amador com 

participação já em 1903 em concursos promovidos pela La Revue de Photographie, 

editada pelo Photo Club de Paris.   

Em 1922, na Revista Ilustração Brasileira na qual os fotógrafos participam da 

comissão editorial, acontece uma revalidação do movimento pictorialista no Brasil, 

não sendo de admirar a escolha de duas fotografias de Lunara, sendo uma também 

premiada no concurso da revista francesa de uns dos primeiros fotoclubes 

internacionais. No Lago (190-?) e Sono Pesado(190-?), foram publicadas nessa 

revista, que circulou em diversos períodos desde 1909, muito conhecida pela 

excelente qualidade técnica de suas reproduções de pinturas e fotografias, exibindo 

autores como Álvaro Dexheimer, Pedro Weingärtner, Libindo Ferraz, Almeida Junior, 

Victor Meirelles, entre outros. 

Lunara e o primeiro fotoclube em Porto Alegre 

Segundo Athos Damasceno (1974), crítico cultural que através das publicações nos 

jornais acompanhou atento as manifestações artísticas na cidade na virada para o 

século XX, já podíamos observar em Porto Alegre a movimentação e reunião de 

pessoas em atividades fotográficas chamados de fotoclubes.  
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Em 1899, o Correio do Povo, o mais importante jornal dessa época, mantinha uma 

seção sob o título Luz e Sombra assinada por Chevalier, na qual são tratadas 

questões científicas, estéticas e técnicas.  Ainda segundo este autor, cada vez mais 

a fotografia revelava novos “artistas”, e descreve sua circulação, já que não só a 

imprensa contribui para “despertar as vocações locais”:  

E eis que já não bastam as exposições esporádicas nem a permuta familiar 
de vistas e retratos executados por pessoas “que tem muito jeito para a 
fotografia”, impondo-se a essa altura uma demonstração pública do gosto e 
habilidades delas (Correio do Povo, 1889). 

Este primeiro concurso, promovido pela Drogaria Inglesa, é interessante, pois 

estipula um formato, que é o 13x18cm, bem como proíbe o auxílio de profissionais. 

O que nos leva a indagar sobre o modo como eram reveladas e copiadas as provas 

fotográficas. Possivelmente, os amadores teriam então, em suas casas, algum canto 

específico para o trabalho de processamento, que na maioria das vezes não 

envolvia a ampliação, mas sim a cópia–contato de um negativo de vidro, do formato 

estipulado e padrão nas câmeras de médio formato, utilizadas pelos amadores.  

Está situação também garantia o consumo dos produtos para o tratamento químico 

de negativos e cópias, além da importação e comércio de equipamentos.  

A partir de 1900 é que começamos a ter alguma referência sobre atividade de 

Lunara como fotógrafo amador, já que muitas fotografias suas aparecem datadas no 

período entre 1900 e 1903, sendo provável que sua ligação com a fotografia tenha 

começado no final da década de 1890. Sendo que, na Exposição Estadual de 1901, 

ele participa como jurado na Mostra de Artes Plásticas, realizando também a 

documentação fotográfica dos pavilhões e área externa.  

A primeira exposição exclusivamente destinada às artes foi a Mostra Grupal de Artes 

Plásticas que reuniu pintores e fotógrafos, profissionais e amadores.  A Mostra 

aconteceu em 1903, numa iniciativa do jornal Gazeta do Commercio (1901-1911), na 

própria sede do jornal na rua dos Andradas.  Na Exposição da Gazeta (como ficou 

conhecida) comparecem muitos amadores, membros do Sploros Foto Club, 

associação que funcionou na Drogaria Ingleza, cujo dono era Sépia, também 

fotógrafo amador. Lunara ganha medalha de ouro, ZIUL a prata e Voigt, o bronze. 
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Participam também artistas renomados e fotógrafos artistas profissionais, como 

Virgílio Calegari e Pedro Weingärtner. (DAMASCENO, 1971, p.483).  

Esse evento é acompanhado em muitas matérias jornalísticas, na qual podemos 

acessar uma riqueza de detalhes e informações importantes, como dados sobre as 

obras, os autores e o incipiente circuito social das artes na cidade, através do olhar 

de Pinto da Rocha, jornalista e editor da Gazeta. Como por exemplo, nessa 

passagem em que aproxima os fotoclubistas de peripatéticos, nos mostrando que 

havia ainda muita informalidade e experimentações que dinamizavam a cultura 

fotográfica amadora local. 

O Sploro é um clube de organização especialíssima, formado pela 
dedicação mútua dos seus associados, sem estatutos, sem joias, sem 
mensalidades, sem atas e sem... oradores. Apenas tem sede a Drograria 
Inglesa. Como os gregos, discípulos do filósofo, os sócios são peripatéticos: 
onde quer que cheguem... tiram qualquer coisa, quando mais não seja, um 
grupo dos que estão presentes, o que constitui a ata revelada da sessão 
(Jornal Gazeta do Commercio, 28/03/1903). 

 
A utilização de pseudônimos poderia ser uma adequação às normas para 

participação nos concursos dos fotoclubes, nas quais os jurados buscavam premiar 

o trabalho artístico e não o autor em primeira instância, já que não teriam acesso à 

identidade real do autor. Contudo, neste caso dos participantes do Sploros, parece 

mesmo uma brincadeira, mostrando que alguns nomes surgem como um jogo com 

as letras, com as iniciais, invertendo as letras, ou ao remeter a figuras históricas ou 

personagens da literatura. Assim como Lunara  e   Ziul, outros como: Jacaré, Voigt,  

Nemrod, Penf, Foco, Velás, Inajá, Moine, Sépia, Waldemar e Regulus.   

Ao analisar os fatos relacionados à produção e circulação das imagens de Lunara, 

através de fontes documentais diversas como jornais e revistas ilustradas, as quais 

nos apresentam a visão dos críticos culturais destacamos a notoriedade atingida por 

Lunara e, por outro amador, ZIUL.  

Segundo Carlos Reis(1905), no Álbum do Rio Grande do Sul encontramos uma 

página inteira com o retrato dos autores e uma fotografia de cada um, na seção de 

Belas Artes onde são apresentados Luiz do Nascimento Ramos, como Lunara e Luiz 
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Manoel de Souza Filho, como Ziul. Lunara era sócio da empresa Importações 

Franco, Ramos & Cia. que representava a Fábrica Sul-Riograndense e exportava 

erva-mate, já ZIUL era sócio na empresa Souza & Barros, cujo estabelecimento era 

a Livraria do Comercio, outro importante espaço de difusão de publicações. Antes 

das suas atividades fotográficas, foi também membro da “Club Caixeral Porto 

Alegrense(RS)” e da comissão editorial do jornal O ATHLETA (que circulou no 

período de 1883 a 1889), tendo publicado suas crônicas sociais e humorísticas no 

referido jornal. 

Os trabalhos fotográficos de Lunara no processo fotoquímico em gelatina e prata, na 

cromia preto &branco, realizados em uma câmera de médio formato com negativos 

de vidro 13x18cm. A partir deste tipo de material utilizado no processamento das 

suas fotografias poderia obter bastante definição e nitidez. Entretanto, ele explora, 

especialmente na coleção de imagens sobre a água, justamente estas texturas 

formadas pela reflexão na água. Nesse movimento, onde a água remete a si 

mesma, como no próprio processamento fotográfico analógico que é realizado tendo 

a água como principal elemento, além da luz e da prata, na preparação de banhos 

químicos à lavagem dos negativos e positivos. A presença nas cenas de pessoas 

negras, de crianças, de mulheres vivendo próximas da água, em regiões conhecidas 

como Riacho, Riachinho, Ilhota, Ilhas, como o(a)s aguadeiro(a)s e lavadeiras seus 

filhos e famílias, nos remetem a essa relação entre suas imagens e a água em locais 

de lagos e corredeiras que desaguavam pelo Lago Guaíba nas margens da cidade.  

 

Lunara. Riachinho, 190-?. Fotografia do portfólio Vistas de Porto Alegre - Photographias 

artísticas - Editores Krahe&Cia.,Porto Alegre. Coleção Jungues. 
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Lunara. Dois Filósofos, 190-?. Fotografia do portfólio Vistas de Porto Alegre - Photographias 

artísticas - Editores Krahe&Cia.,Porto Alegre. Coleção Jungues. 

 

 

Lunara. Aguadeira, 190-?. Fotografia do portfólio Vistas de Porto Alegre - Photographias 

artísticas - Editores Krahe&Cia.,Porto Alegre. Coleção Jungues. 

 

De fato, no Riachinho passava um córrego que tinha um trajeto irregular pelo espaço 

da cidade. Além de ser um dos espaços preferido de Lunara  e de outros amadores, 

durantes as cheias provocava muitos alagamentos, o que o fazia ser visto como uma 

região desvalorizada, conhecida por ser  a parte baixa da cidade, que até hoje 
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guarda o resquício do seu nome no bairro chamado Cidade Baixa. Esta paisagem 

seria então gradativamente modificada após 1905, com uma série de intervenções 

no espaço urbano, para depois sofrer sua transformação fatal, com a retificação do 

arroio dilúvio no final dos anos 1940. 

Considerações Finais 

Nesta sublimação da imagem enquanto real, dando destaque para seu lado 

ficcional, os motivos alegóricos, a narração e os conteúdos anedóticos estiveram na 

ordem do dia. Ao mesmo tempo, a intervenção na materialidade do processo 

fotográfico foi altamente explorada em muitas experimentações em torno de diversos 

processos fotográficos e suportes da imagem. Os temas inicialmente explorados 

pelos pictorialistas traçam uma conversa com a paisagem, tal e qual eram o 

interesse da pintura.  

As fotografias de Lunara destacam-se do conjunto de imagens da época, pelo 

tratamento artístico dado à fotografia, inclusive intitulando as suas obras, 

evidenciando enfim, um olhar autoral, fotográfico e pictórico. Retirando da fotografia 

sua capacidade apenas para “retratar” o real, mas ao contrário, experimentando 

suas possibilidades narrativas. Mesmo que, conforme Fontcuberta (1997), a 

fotografia atue como o próprio “beijo de Judas”, traindo sempre uma possibilidade de 

interpretação objetiva e documental, nos remetendo a questão de como a imagem 

técnica vai, ao longo do século XX, reconfigurar a  sua relação com  o real e com a 

arte. 

São três os pontos principais do anacronismo colocado pelos pictorialistas: a 

escolha da técnica, ao utilizarem a goma bicromatada para cópia fotográfica, 

atualizando uma técnica que naquele momento já era ultrapassada.  Opera-se aqui, 

um “duplo deslocamento, temporal e disciplinar, como marca de um anacronismo 

estratégico, sustentado por uma forte consciência do passado da fotografia 

concebida como uma história-ferramenta” (POIVERT, 2008, p.16). Ao se colocar em 

oposição à nitidez e avanços da ótica fotográfica (principalmente nos anos de 1880-

1890) – utilizando o recurso da imagem flou, por reconhecerem o olho como uma 

ótica imperfeita, este é o segundo ponto do anacronismo. E o último, a mise en 
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scène e o princípio de uma fotografia encenada. Neste sentido, estariam os 

pictorialistas imbuídos de um fluxo nostálgico como pergunta o autor, como sujeitos 

impotentes diante do progresso técnico?  

Outra questão que tende a ampliar as ideias sobre o movimento pictorialista e sua 

concepção de tempo diante da modernidade que se colocava.  Para caracterizar o 

pictorialismo, Michel Poivert parte de uma expressão de Jacques Ranciére, de uma 

“não-presença no presente”. “Não se trata de partir de uma ideia formalista da 

modernidade, mas de uma concepção de modernidade cuja base repousa sobre 

uma problematização do tempo” (op.cit., p.15). Propomos olhar a obra de Lunara 

evidenciando esta problemática trazida por Poivert, principalmente pelo anacronismo 

que a sua obra propõe ao vivenciar o seu tempo,  já que a hegemonia fotográfica da 

época dizia respeito ao instantâneo e às vistas urbanas.  

Na esteira do movimento pictorialista, Lunara lança seu olhar poético para a 

paisagem da cidade, com os reflexos na água fotografada, a paisagem se desdobra, 

muito além do que se pode ver de imediato. Essas texturas aquáticas produzidas 

pelos reflexos obtidos e combinadas com imagens nítidas simultaneamente, tornam-

se uma referência que emergem como um estilo próprio em diálogo com as imagens 

pictorialistas, fruto da sua experiência, muito singular como fotógrafo amador 

naquele período.  Suas fotografias encenadas, que nos remetem à tradição da pose 

no retrato pintado, contrastam com a visualidade que se fazia padrão do 

instantâneo, ou do “ao magnésio”, como ficaram conhecidas as primeiras 

experiências com iluminação artificial em ambientes internos. Dessa forma, o álbum 

Vistas de Porto Alegre – Photographias artísticas, as publicações de suas fotografias 

em cartões postais e nas revistas ilustradas evidenciam as marcas da inserção da 

sua poética, revelando então, a fotografia como arte – como uma poesia fotográfica, 

mesmo com a prerrogativa documental amalgamada em torno do conceito de 

fotografia. 

Notas 
1. A autora refere-se à dissertação de mestrado em fase de conclusão Narrativas visuais de Lunara: Arte e 

Imagens Técnicas no Início do século XX que está sendo realizada junto ao PPGAV/UFRGS. Agradeço à 
Secretaria de Estado da Cultura pela licença concedida para a realização desta pesquisa. 

2. A empresa Krahe & Cia., anteriormente Gundlach & Krahe, foi fundada em 1870 em Porto Alegre, mantém 
uma casa editora de livros instrutivos e é importadora, em grande escala, de livros, papéis, artigos para 
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escritório, pianos e músicas, brinquedos, objetos de arte e miudezas. Os artigos são importados, na sua 
maior parte, da Alemanha e da Inglaterra. É proprietária de um estabelecimento de pautação e 
encadernação, tendo publicado entre outros títulos O Annuario do Rio Grande do Sul e Koscritz 
Volkskalender. Fonte: Impressões do Brazil no Seculo Vinte, editada em 1913 e impressa na Inglaterra por 
Lloyd's Greater Britain Publishing Company, Ltd., disponível 
em  http//www.novomilenio.inf.br/santos/h0300g41f.htm, acesso em 12 de agosto de 2013. 

3. No final da década de 1970, ela realizou uma pesquisa a partir do contato com seu filho, Áureo Ramos, na 
qual foram localizados 23 negativos de vidro originais, dois álbuns sobre a Exposição Estadual de 1901 e a 
câmera fotográfica utilizada por Lunara 
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