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A Coleção Livros de Bolso do Museu 
Coleção Berardo disponibiliza registos 
escritos variados em formato digital, 
adaptados para smartphone e tablet. 

Contemplando materiais como visitas 
orientadas, entrevistas e ensaios, esta 

coleção propõe-se a apresentar leituras 
curtas, didáticas e acessíveis em torno 

das apresentações expositivas do Museu.

Nesta segunda publicação, apresentamos 
a entrevista do curador João Miguel 

Barros ao artista Andreas H. Bitesnich 
no âmbito da sua exposição Deeper 

Shades. Lisboa e Outras Cidades.
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João Miguel Barros. Começaste a 
fazer fotografia em 1988. Tinhas 24 
anos. Como chegaste à fotografia?

Andreas H. Bitesnich. O meu «verda-
deiro» interesse pela fotografia des-
pertou quando conheci um fotógrafo 
de moda que, na altura, trabalhava em 
Milão. Ele mostrou-me o seu trabalho, 
e foi naquele momento que soube que 
aquela era a minha vocação.

JMB. A tua primeira exposição foi 
em 1993, e o primeiro livro é de 1998. 
Qual foi a tua actividade predomi-
nante entre 1988 e 1993? 
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AHB. Fotografei tanto quanto podia. 
Catálogos de moda e editoriais, 
retratos… E trabalhei muito no meu 
portefólio. Durante esses cinco anos, 
dormi muito pouco. A fotografia e a 
arte fascinavam-me cada vez mais.

JMB. A fotografia é, ou pode ser, 
uma forma de manifestação artística? 
Perguntando de outro modo: onde 
é que acaba o fotógrafo e começa 
o artista que usa a fotografia como 
forma de expressão?

AHB. Tive uma conversa com o 
Philip Glass sobre isso. Concordámos 
que isto é o que temos de fazer. 
Trata-se de um chamamento, não de 
uma escolha. A fotografia é muito 
mais do que a sua superfície. Tal 
como na música, as linhas são difusas, 
e é exactamente isso que estimula a 
mente, tanto a do artista como a da 
audiência.



3

JMB. Quais eram os teus objectivos 
quando começaste em 1988: faze-
res da fotografia uma profissão ou 
assumires-te como um artista que se 
expressa através da fotografia?

AHB. Quando comecei, não tinha 
qualquer experiência do mundo da 
arte/fotografia. Tudo o que sabia era 
que tinha de o fazer, por mim próprio. 
Também sabia que tinha de ganhar 

Igreja Wotruba, Viena, 2006
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a vida. Portanto, tinha uma dupla 
motivação.

JMB. Comemoraste em 2018 trinta 
anos de carreira. Ao longo deste 
tempo é possível verificar uma linha 
coerente, mas evolutiva, na tua obra. 
Recorrendo à máxima que Ortega 
y Gasset celebrizou («Eu sou eu e a 
minha circunstância»), quais foram 
as circunstâncias, os encontros e os 
desencontros, as alegrias e as fatalida-
des que ajudaram a consolidar a tua 
consciência de artista?

AHB. Bem, eu olho sempre em 
frente. Encaro cada dificuldade como 
um desafio e uma oportunidade para 
aprender. Houve bastantes situações 
em que o caminho se apresentou 
bastante acidentado, mas, em geral, 
tudo se resolveu sempre pelo melhor. 
Algumas coisas que, na altura, pare-
ciam obstáculos terríveis abriram-me 
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Carris de elétrico entrecruzados, Lisboa, 2018
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caminhos empolgantes. A mudança 
anda sempre acompanhada de des-
conforto e frequentemente é imposta 
pelas circunstâncias. Mas leva sempre 
a novos caminhos. Sinto-me grato por 
que assim seja.

JMB. A história contemporânea 
regista o trabalho de grandes artis-
tas que usaram a fotografia para se 
expressar. Quem inspirou o teu cami-
nho? Quem são as tuas grandes refe-
rências na fotografia?

AHB. Acho que o Irving Penn era o 
meu maior ídolo quando comecei a 
interessar-me por fotografia. Pintores 
como o Egon Schiele, o Lucian Freud, 
o Francis Bacon e o Jenny Saville 
são também uma grande fonte de 
inspiração. 

JMB. Porquê?
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AHB. Às vezes é apenas uma cor ou 
uma forma que desperta a minha fan-
tasia e me estimula a começar a criar 
algo artístico.

JMB. O mercado é insuficiente para 
sustentar um artista que não tenha 
uma alternativa profissional, nomea-
damente o trabalho como fotógrafo 
«comercial»? 

AHB. O mercado da arte sempre foi 
um animal esquisito. Um artista não 
pode estar à espera que uma fada-ma-
drinha lhe apareça. Tem de sustentar-
-se a si próprio. Há um ditado inglês 
que tem muito de verdade: «Se não 
aguentas o calor, sai da cozinha.»

JMB. Nos últimos anos as feiras de 
fotografia, assentes na actividade das 
galerias de arte comerciais, têm vindo 
a divulgar ao grande público trabalhos 
que, de outro modo, estariam menos 
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expostos. A Photo Paris é talvez 
aquela que tem mais projecção e o 
melhor exemplo do que digo. Mas de 
ano para ano repetem-se os nomes 
dos «clássicos», dando a ideia de que, 
comercialmente, é muito difícil aos 
jovens entrarem no circuito. É essa a 
tua percepção do mercado?

AHB. Bem, sim e não. A maioria de 
nós gosta de ver os «clássicos», mas a 
minha impressão é que existem sem-
pre novas tendências que surgem a seu 
lado. Porém, apenas algumas sobrevi-
vem ao teste do tempo. E nessa altura 
tornam-se também elas «clássicos». 

JMB. O que fazer para alterar esse 
estado de coisas?

AHB. A minha impressão é que o 
estado das coisas está a mudar. Só que 
muito devagar.
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JMB. A fotografia como obra de 
arte não pode competir ainda, em 
termos comerciais, com a pintura e a 
escultura. Que avaliação fazes desta 
situação?

AHB. O valor da arte é sempre 
subjectivo. Uma vez que o suporte 
fotográfico se encontra hoje acessível 
a todos, existe um gradiente natural. 
Qualquer proprietário de uma obra 
de arte tem o poder de pedir por ela o 
preço que entender suficiente.

JMB. Achas que a possibilidade de 
reprodução ilimitada das obras e a 
falta de longevidade dos suportes em 
que ela é impressa são razões impor-
tantes na desvalorização comercial da 
fotografia enquanto produto artístico?

AHB. Em teoria, sim. Mas a reali-
dade é que frequentemente existem 
menos exemplares de uma fotografia 
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disponíveis no mercado do que o 
que a edição nos poderia levar a crer. 
Estou a falar aqui de provas originais 
assinadas pelo artista. Na verdade, 
existem frequentemente reproduções 
com assinatura em carimbo oferecidas 
em paralelo com as provas originais 
assinadas pelo artista. Isso confunde o 
mercado.

JMB. Rendeste-te completamente ao 
digital ou ainda produzes trabalhos na 
câmara escura?

AHB. Transitei totalmente para o 
digital em 2004. Antes disso, foto-
grafava tudo em filme e era eu quem 
revelava e imprimia tudo. O suporte 
digital oferece um leque muito mais 
alargado de possibilidades técnicas. 
Adoro-o. Evidentemente, há um certo 
poder em limitar as nossas possibilida-
des quando criamos arte, mas isso será 
sempre o caso.
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JMB. Num mundo de predominância 
do digital, que veio alterar radical-
mente o modo como as pessoas se 
relacionam com a fotografia, há limi-
tes que os fotógrafos-artistas devem 
obedecer na edição e produção dos 
seus trabalhos?

AHB. A beleza da arte é que não 
existem regras. O mais importante é 
ouvirmos a nossa voz interior quando 
criamos.

JMB. Onde acaba o trabalho criativo 
do artista fotógrafo e começa o do 
artista informático?

AHB. Ser um fotógrafo/artista é 
muito mais do que tirar fotografias. 
O resultado é sempre o espelho do 
criador.

JMB. Achas que a edição digital, por 
vezes muito manipulada, é uma das 
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razões pela quais o mercado valoriza 
mais os trabalhos dos fotógrafos ante-
riores à época do Photoshop?

AHB. Não penso que seja esse o caso. 
Evidentemente, há muitos «níveis» 
diferentes de manipulação digital. Mas 
não penso que isso esteja necessaria-
mente ligado ao valor da obra de arte.

JMB. Começaste por olhar profunda-
mente as pessoas, e a sua intimidade, 
através do teu trabalho sobre os nus, 
que te deram grande notoriedade 
pública. Em 2011 iniciaste uma série 
alargada de projectos sobre cida-
des importantes sob o nome Deeper 
Shades, dando a ver aquilo que está 
à vista de todos, mas que poucos 
conseguem ver. O que motivou essa 
mudança de interesse?

AHB. A minha primeira motiva-
ção é tirar prazer do que faço. Penso 
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que esta seja uma das maravilhosas 
liberdades do artista. Sempre adorei 
fotografia «de viagem», por isso tinha 
um enorme arquivo de óptimas foto-
grafias que fui tirando ao longo da 
minha vida de fotógrafo. Um dia, em 
2010, assim de repente, lembrei-me 
de que devia combinar visualmente 
esses trabalhos. Após alguma experi-
mentação, desenvolvi uma técnica que 
ia ao encontro da minha visão e do 
meu trabalho, uma espécie de suporte 
visual capaz de manter a coerência.

Paisagem com o Empire State Building, Nova Iorque, 2011
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JMB. Publicaste cinco livros na série 
Deeper Shades. Começaste em 2011 
com New York. Seguiu-se em 2012 
Tokyo, depois em 2013 Paris. Depois, 
em 2015, Vienna, e finalmente, em 
2017, Berlin. 2019 é o ano de Lisbon. 
Porquê estas cidades? 

AHB. Comecei com Nova Iorque, 
pois tinha um conjunto enorme 
de trabalhos interessantes no meu 

Rapariga e comboio, Tóquio, 2012
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arquivo. Também fui a Nova Iorque 
em 2011 para criar novas imagens 
para este projecto. Visitar o Japão 
sempre foi um sonho meu. Dado o 
enorme sucesso do livro Deeper Shades 
de Nova Iorque, decidi viajar para 
Tóquio em 2012, encorajado pelo 
meu amigo Jeff See. Sempre tive uma 
relação de amor-ódio com Paris, mas 
apaixonei-me pela cidade em 2012. 
Ultrapassei a relutância que sempre 
tinha tido em fazer um Deeper Shades 
sobre a minha cidade natal, Viena, em 
2015. Berlim estimulou a minha ima-
ginação durante algum tempo, pois 
é uma cidade grande e muito versátil 
— em especial, depois de saber que 
a minha mãe nasceu lá. Adoro estes 
desafios. 

JMB. As cidades têm personalidades 
próprias ou as grandes metrópoles são 
basicamente «mais do mesmo»?
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 Torre Eiffel II, Paris, 2011
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AHB. O conceito global da série 
Deeper Shades é destacar o facto de que 
imensos «elementos» de uma cidade 
são quase idênticos visualmente. É o 
resultado da globalização, ou o que 
quer que lhe queiramos chamar. E, por 
outro lado, existem aquelas imagens 
únicas que «coroam» uma cidade e a 
tornam visualmente única. Também 
gosto do desafio de fotografar lugares 
icónicos e encontrar a minha própria 
interpretação visual dos mesmos.

JMB. Não me atrevo a perguntar-
-te qual é a tua cidade preferida. 
Provavelmente até será Viena, que é a 
cidade onde nasceste e cresceste, ape-
sar das fortes relações da tua família a 
Berlim. Todos nós temos uma ligação 
especial aos lugares onde nascemos. 
A questão é antes: alguma das seis 
cidades deste teu projecto de gran-
des metrópoles te deixou uma marca 
especial?
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AHB. Perguntei-me muitas vezes por 
que razão escolhera aquelas cidades 
em particular. Imagino que cada um 
desses lugares tenha uma história 
singular que me liga emocionalmente 
a eles. Além disso, após muitos dias a 
deambular por uma cidade, há um laço 
que se estabelece com elas.

JMB. As cidades são lugares de 
movimento, propícias ao encontro, 
mas também ao desencontro, com 
ruído urbano e emocional intensos. 
São lugares onde nos confrontamos 
com uma grande diversidade cultu-
ral, lugares onde o cliché nos ilude, 
escondendo a substância da vida real, 
em especial para quem as visita por 
pouco tempo. As tuas fotografias 
sugerem-me o oposto, o recolhimento, 
uma certa melancolia, um grande 
intimismo, transformando as grandes 
metrópoles em pequenas aldeias, nem 
sempre habitadas, mas, por norma, 
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ricas de sentimentos e emoções. 
Concordas?

AHB. Tens razão. Podem chamar-me 
antiquado, mas sou um romântico. E 
acredito que o principal parâmetro de 
uma fotografia é a emoção.

Castelo de São Jorge, Lisboa, 2019

JMB. Fotografas a cores, mas os 
livros sobre as cidades são feitos, na 
sua esmagadora maioria, com ima-
gens a preto e branco, e fortemente 
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granuladas. Porquê? Achas que é essa 
a forma que permite revelar melhor a 
alma de uma cidade?

AHB. As minhas imagens granuladas 
a preto e branco e de alto contraste 
ajudam a unificar os trabalhos. 

JMB. A cor nas fotografias distrai? 

AHB. Adoro trabalhar a cor. Há altu-
ras em que vejo, penso e crio exclusi-
vamente com cor. Mas esses períodos 
são normalmente precedidos por uma 
fase criativa a preto e branco. 

JMB. No livro sobre Paris, pareces dar 
uma pista sobre a metodologia que 
segues: «In the darkness, I am putting 
light in places where there was none. 
Illuminating dark corners enhances 
situations and throws them into new 
and surprising positions. This is where 
my fun begins…» Percebo que utilizes 
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a palavra «darkness» também em sen-
tido figurado. Em todo o caso, se o 
preto é ausência de luz, como se diz, 
não sentes falta da cor nessa vontade 
de iluminar a escuridão?

AHB. Adoro formas, equilíbrio, mis-
tério. É sempre fantástico deixar algu-
mas questões em aberto. Um amigo 
meu, o fotógrafo japonês Takehiko 
Nakafuji, chamou-me um dia o «mes-
tre da silhueta». Uma silhueta deixa 
sempre uma questão em aberto. E 
isso mantém o interesse das pessoas. 
Adoro!

JMB. Estiveste em Lisboa por mais 
de uma vez para fazeres o último livro 
da série Deeper Shades. A propósito de 
Berlim, dizes que as cidades podem 
ser gentis e rudes, pequenas ou gran-
des («gentle and tough, small and big»). 
O que procuraste e o que encontraste 
em Lisboa? 
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Raios de sol, Lisboa, 2019
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AHB. Vim com uma abertura total 
para o que a cidade tinha para me 
oferecer. Fiquei a conhecer as pessoas 
calorosas e a energia dinâmica e ino-
vadora da geração mais nova. Essa 
energia é estimulante. Uma experiên-
cia maravilhosa!

JMB. Se tivesses de caracterizar 
Lisboa, como o farias?

AHB. A minha impressão é a de 
que, actualmente, Lisboa consegue 
alcançar um equilíbrio entre a adesão 
à mudança e a preservação das tra-
dições do qual resulta uma mistura 
encantadora.

JMB. A despropósito de tudo, ou 
talvez em jeito de síntese sobre tudo: 
és feliz com uma máquina fotográfica 
na mão?



24

AHB. Adoro criar, e a criação tem 
muitos aspectos. Gosto de todo o pro-
cesso, do início até ao fim. Por vezes, 
pode ser uma tarefa solitária, mas con-
duz sempre a encontros interessantes 
com pessoas formidáveis.

Elétrico 25, Lisboa, 2019

JMB. Para ti, o que é uma boa 
fotografia?

AHB. Como já disse, o elemento 
emocional tem de lá estar. Uma 
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fotografia tem de tocar-nos, de uma 
maneira ou de outra.

JMB. Última pergunta: que balanço 
fazes de 31 anos a fotografar pessoas, 
lugares e emoções?

AHB. O que a arte tem de fantástico 
é que o terreno de diversão é infinito. 
Continuo a sentir-me uma criança no 
quarto dos brinquedos, com aquela 
curiosidade de aprender e descobrir 
algo de novo todos os dias.

[fim]

Nota do editor: por opção do autor, empregou-se o AO45.
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A sua opinião conta para o desenvolvimento deste 
projeto. Se tiver interesse em novas publicações neste 

âmbito, preencha o inquérito de satisfação online 
sobre a Coleção Livros de Bolso, disponível 

aqui.

https://www.surveymonkey.com/r/LNDYKLK
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