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ç a Super Foto Prática ‘apanhou’ Jean-Marc aquando da sua visita a Lisboa, para mais um 
conjunto de imagens para o seu projecto Homo Urbanus europeanus. O francês bem-disposto, 
para além de um viajante aventureiro, é um grande fotógrafo. as suas fotografias revelam um lado 
da cidade a preto e branco, que para o autor mostram uma ‘solidão positiva’. Conheça melhor este 
homem, que começou agora a viver, através da fotografia.

Porque é que começou a tirar 
fotografias?

oi há muito tempo. Comecei com o 
meu irmão porque ele era fotógrafo 
profissional. eu acho que esta é a me-
lhor forma de me expressar; é algo 

que já faço há muitos anos, desde os meus 
15 anos.
tive um grande problema, em 1990, tive uma 
grande depressão, e nesta altura parei com 
tudo o que estava a fazer, estava devastado. 
Precisei de 10 anos para me levantar outra 
vez, por isso eu não tinha quaisquer ideias, 
queria fotografar, mas sem frustrações. es-
crevi um livro, nesta altura, um romance; de-
pois comprei uma câmara digital e pensei, 
“agora quero fazer alguma coisa com o meu 
tempo”. Nessa altura era portageiro, e acabei 
por deixar esse trabalho, em 2006; tinha 47 
anos, estava desempregado, sem diploma, 
apenas um diploma fotográfico, de laborató-
rio. tentei encontrar outro trabalho, mas não 
encontrei nada. Não tinha mulher, não tinha 
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filhos, e agora era a altura de fazer o que re-
almente queria. e por isso é que escolhi um 
grande projecto. era a altura para fazer algo 
grande, porque eu queria integrar; eu agora 
só sei que este projecto, e em Maio irei fazer 
uma grande exposição ao ar livre, num gran-
de festival em França; e eu acho que isto é 
exactamente aquilo que eu queria, eu que-
ria fazer um grande trabalho. e, talvez depois 
disto eu tente uma reinserção, não sei. Neste 
momento, só quero fazer aquilo que gosto; 
não tenho dinheiro, nem ajuda, mas tenho 
tempo.

Tem alguma intenção com as imagens 
que produz?
eu penso que quero apenas mostrar como é 
que a cidade pode ser, ou seja a ‘grande’ cida-
de. Podemos mostrar a cidade de uma forma 
muito artística. eu não fotografo locais e coi-
sas a um nível ‘social’; não quero mostrar nada 
social. Só quero mostrar como é a cidade se a 
observarmos. Mas não posso fotografar ape-
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A Nikon 28 mm é o meu ‘olho’, não poderia fotografar 
com outra coisa qualquer.

é algo simples; podíamos fazer isto a cores, 
mas na cidade há muitas cores, mas iria per-
turbar; e eu gosto de preto e branco, pela sua 
simplicidade.

Tem alguma coisa em mente para o 
futuro?
Não, não tenho mais nenhum projecto, por-
que eu não sei realmente o que se vai passar. 
eu sei que tenho talento, e tenho de usá-lo, e 
este é o momento para isso. Mas se me falar 
apenas sobre fotografia, eu vou fazer o meu 
melhor para mostrar este projecto, mas ape-
nas na europa. Mas talvez também nos esta-
dos Unidos e no Japão; acho que eles vão fi-
car bastante interessados. Mas primeiro vou 
concentrar-me na europa; quando terminar 
vou tentar mostrar em todo o Mundo. É isto 
que eu vou tentar fazer. eu não sou como um 
fotógrafo que está a meio da sua carreira, eu 
estou no início de uma nova vida. estou a co-
meçar agora. e lamento não ter tido a minha 
liberdade antes.

Mas talvez agora tenha mais maturida-
de, e veja as coisas de outra forma…
É verdade, não seria capaz de fazer este pro-
jecto há dez anos atrás. eu não via as coisas 
dessa forma. agora sei exactamente o que 

nas a arquitectura. Sem as pessoas, as minhas 
fotografias não significam nada. tentem ver 
as minhas fotografias sem as pessoas.

A mim, mostram uma certa solidão…
É suposto mostrar solidão, mas num bom 
sentido. Porque eu gosto da solidão. eu acho 
que muita gente gosta, mas num bom sen-
tido. eu gosto de estar sozinho. É sempre 
alguém que está à espera, ou a ir a algum 
lado… e, por outro lado, é também uma op-
ção estética colocar apenas uma pessoa, ou 
duas, mas duas pessoas na mesma situação. 
Preciso de uma imagem ‘limpa’. Não gosto de 
muitos elementos na fotografia.

Porque o Preto e Branco?
É muito simples. eu fotografo a cidade – este 
é o mesmo problema quando me pergunta 
acerca da questão da solidão, e eu lhe digo 
que não gosto de muitos elementos na fo-
tografia – e a cor é algo que perturba, eu es-
colho o preto e branco, é como o cinzento, e 
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quero, tenho tempo e não preciso de fazer 
duas coisas ao mesmo tempo. Já tenho um 
site pessoal, onde tenho o meu último traba-
lho. eu costumava trabalhar com as pessoas 
muito perto, mas agora é completamente 
diferente.

A figura humana hoje em dia é mais 
um acessório…
É verdade… Mas eu não consigo conceber 
uma fotografia sem a figura humana, mesmo 
no caso da paisagem, para poder significar 
alguma coisa. 

Qual é a técnica que utiliza para as suas 
imagens?
Utilizo apenas uma Nikon 28 mm, e ela é o 
meu ‘olho’, não poderia fotografar com ou-
tra coisa qualquer. Quando obtenho as foto-
grafias no meu computador, eu apenas faço 
umas pequenas mudanças. Sei exactamente 
o que quero. eu não sou bom tecnicamen-
te; se me fizer questões acerca da câmara, e 
do equipamento, eu não percebo nada, não 
me interessa.

Então não faz grandes alterações em 
Photoshop?
apenas alguns pormenores na luz, no 
contraste… 
eu conheço uma rapariga – minha sobrinha 
– ela acabou agora de estudar numa gran-
de escola de fotografia, e ela sabe tudo so-
bre Photoshop – e eu uso, no máximo 5% 
de Photoshop no meu trabalho – e ela ensi-
nou-me algumas coisas. e ela disse-me, “e se 
fizeres a fotografia com alguma distorção?”, e 
deu-me algumas dicas em relação à luz.
estive há pouco tempo no Centro Cultural de 
belém, de manhã, e achei que não tinha mui-
ta textura na parede, demasiado branco. 

Tem algum patrocinador?
Vou tentar, mas ainda não tive tempo. es-
tou uma semana num sítio, e depois passo 
para outro. Muita gente já demonstrou inte-
resse no meu trabalho, mas não me pagam 
(risos).
Nas minhas fotografias não se conseguem re-
conhecer as cidades. estas imagens poderiam 
ser captadas em qualquer cidade da europa. 
Não podemos dizer ‘isto é o país tal… apenas 
podemos dizer que é europa’.

(Em relação a Homo Urbanus Europea-
nus) A imagem corporal altera-se tão 
rapidamente, deve usar um modo de 
disparo contínuo?
Não, nunca. Se estivermos atentos podemos 
sempre antecipar o momento. Podemos 
sempre tirar imensas imagens e nenhuma 
delas ser boa. Quando não há nenhum inte-
resse no movimento da pessoa, eu procuro 

a sombra. Gosto de fazer composições com 
a sombra.

É mais fácil que as pessoas pensem 
que colocou estas pessoas na imagem 
propositadamente...
talvez as pessoas que digam isso são pesso-
as que não têm paciência para fazer isso. É 
claro que às vezes esperamos e não apare-
ce. Às vezes só precisamos de apenas uma 
pessoa… em Istambul, estava uma rapari-
ga a passar, e eu queria-a em determinado 
sítio, e então fui falar com ela e disse-lhe, 
pode ir para ali, e fingir que está a ligar, a fa-
zer alguma coisa… e ela concordou, mas 
não sei, acabou por não ficar natural. Conse-
gue perceber-se quando alguém está natu-
ral, quando está no seu próprio ambiente.
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É interessante verificar que, geralmen-
te, só utiliza uma pessoa, ou duas.
Há uma imagem com duas pessoas no 
mesmo degrau. eu desloquei-me a este sí-
tio todos os dias, por causa de apenas uma 
imagem. É muito raro eu chegar a um sí-
tio e tirar logo a fotografia que quero. Nin-
guém aparecia ali, portanto eu tinha de 
esperar sempre um pouco mais. Por outro 
lado, eu sei que os sítios que eu escolho 
são, eles próprios, muito plásticos. e isso é 
o mais importante, é o que procuro numa 
imagem. a silhueta é a de alguém que vive 
aqui mas que não vê isso. É muito interes-
sante ver que as pessoas que vivem num sí-
tio destes simplesmente não o conhecem. 
Se fizermos uma boa observação vemos 
muitas coisas.

Sem as pessoas, as minhas
fotografias não significam nada.
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