
Nas festas religiosas e pagãs que retratei respira-se,  
por alguns dias, uma atmosfera que nos conduz ao 
que fomos em tempos anteriores, às nossas origens, 
presentes no inconsciente coletivo ou individual. 
Recuperar e conservar o passado, reconciliar-se com 
a história, me parece essencial, visto que na memória 
reside nossa identidade espiritual.

ANDREU REVERTER

EMBAIXADA
DA ESPANHA
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A seleção de retratos fotográficos organizada a partir de um agudo 
espírito de observação de Andreu Reverter representa uma homenagem 
ao grande fenômeno antropológico que costumamos chamar “carnaval” 
e a seus insuperáveis intérpretes, as fantasias e as máscaras.

Muitas vezes as máscaras e as fantasias do carnaval, principalmente 
se estamos falando do carnaval de Veneza, no qual a ironia e o requinte 
desde sempre prevalecem sobre a comicidade debochada e sobre  
o sentimento de contestação social, constituem um espelho deformado, 
mas na maior parte das vezes fidedigno, de uma sociedade; aspectos  
de uma sociedade que, inúmeros sociólogos, catedráticos de disciplinas 
com nomes altissonantes e cientistas sociais que devotaram anos 
de estudo, nem sempre conseguem interpretar e definir em sua 
complexidade e variedade, assim como, às vezes ingenuamente e 
paradoxalmente, o carnaval consegue fazer. Uma espécie de “sociologia 
intuitiva” é exatamente aquela que as imagens de Reverter colocam  
em evidência, sem deixar de lado uma tênue ironia.

Os retratos fotográficos que compõem a exposição, através da 
escolha de cores e nuances de luz muito adequadas, delongam-se sobre 
os rostos e sobre as marcas das rugas de falsos velhos, sobre damas de 
olhares fascinantes e sobre senhoras “enriquecidas”, sobre empoados 
cavalheiros ornados com adereços e correntes de ouro, sobre o Solimano 
e o etíope - que transmitem exotismo e uma sensação de mistério  
e distância – sobre o conde “tímido” e sobre os “soberbos” gendarmes, ou 

seja, sobre um mundo que ri de si mesmo satisfeito do excesso  
e que, entretanto, parece ciente da proximidade e inexorabilidade  
da quarta-feira de cinzas.

O valioso trabalho do fotógrafo, além de testemunhar com vigor 
expressivo o sentimento de um mundo tão particular, testemunha, 
ainda, uma humanidade divertida e despreocupada que, de geração 
em geração, empenha-se em manter a integridade do fascínio de 
uma colossal encenação, a qual poderia, também, ser interpretada 
como uma singular e paradoxal representação da vida de um povo.

O Instituto Italiano de Cultura de São Paulo, em parceria com 
o Instituto Cervantes, que forneceu uma preciosa colaboração 
para a qual expressamos nosso mais sentido agradecimento, tem 
o prazer de apresentar a obra de um artista espanhol que escolheu 
a Itália como um dos lugares de inspiração. Seus trabalhos sobre 
as festas populares na Sardenha, sobre o carnaval de Veneza, 
sobre a Sicília e sobre outros lugares da Península, mostram 
como sua peculiar visão estética, que se compraz de evocar, mais 
que de mostrar a realidade, faz com que ele retrate lugares e 
personagens de uma terra, a Itália, que o artista sente como sua. 

RENATO POMA
Diretor do Instituto Italiano de Cultura – São Paulo



Consapevolezza della forca
Consciência da forca
2011

Collane d’oro pesanti come ancore
Colares de ouro pesados como âncoras
2011

Il crociato dallo scudo avaro non arabo 
O cruzado do escudo avarento não árabe
2012



Diante da lente da objetiva somos todos personagens. Os traços 
físicos e psíquicos que nos distinguem dos outros e nos tornam 
seres únicos, em particular, a soma das contradições que constituem 
nossa vivencia existencial, desaparecem diante da máquina 
fotográfica. Congelados em um instante, aquele fluxo vital que nos 
anima permanece coagulado no tempo e permite que nosso rosto 
se torne máscara e o corpo, com sua presença, um texto histórico 
que talvez, mais adiante, algum sábio irá querer interpretar. 

Antes de se vestir com trajes de corte excelente, fiéis reproduções 
dos modelos da época a que se inspiram, todos os sujeitos que compõem 
a série criada por Andreu Reverter eram elementos representativos 
da, assim chamada, “sociedade contemporânea” ou seja, um indivíduo 
entre outros. Segundo os valores materialistas de nosso tempo, 
intuiremos que estes homens e mulheres têm um trabalho, um meio 
de sustentação remunerado ou não, que lhes confere uma identidade 
válida no “mundo atual”: engenheiros, professores, programadores, 
advogados, comerciantes, funcionários ou desempregados, por 
força ou por destino. Mas depois de escolherem um traje específico, 
um adereço de cabeça, um chapéu ou um determinado penteado, 
o fotógrafo e seus modelos conseguem produzir a transmutação, 
a passagem do real ao imaginário, do tangível ao sublime.

Diante destes rostos imortalizados, em sua maioria em plano médio, 
ressaltados em relação ao fundo que, por vezes, combina com as cores 

dos trajes e, por outras, simplesmente escurece para não desmerecer  
o autêntico protagonista da imagem, nos sentimos como se vivêssemos 
em duas dimensões temporais contemporaneamente. O tempo real, 
no qual foi tirada a foto, no qual o fotógrafo compartilhou com seu 
modelo um instante de cumplicidade que lhe permitiu aquela transição 
a outro tempo, aquele evocado, que se percebe, como não poderia 
deixar de ser, no olhar de espera do sujeito em direção à lente objetiva,

Nesta série de imagens Andreu Reverter não quis incorrer, como 
muitos outros, no lugar comum, da série tipológica, o fácil repertório de 
fantasias mais ou menos engenhosas ou extravagantes, com a finalidade 
de procurar uma alternativa ao critério instituído por August Sander, 
consistente em acumular o maior número possível de exemplares sociais 
e com eles caracterizar uma época e um lugar. Quando colocamos nosso 
olhar sobre estes retratos, pouco nos importa a fidelidade arqueológica 
ao referencial carnavalesco ou do admirável virtuosismo da reconstrução 
estética, porque são os olhares e as expressões que nos arrematam, 
imediatas como um contato físico e, ao mesmo tempo, distantes,  
como as reminiscências de vidas sonhadas.

Admiramos nestas imagens a beleza do vestuário, os materiais 
confusos das várias capas de tecido sobrepostas, a precisão da 
maquiagem, a coordenação entre o gesto e as poses, a deliciosa escolha 
de cores arrancadas da obscuridade a qual está prestes a roubar a 
cena. Mas não esqueçamos o que é importante, o ambíguo jogo entre 



realidade e o desejo que define o Carnaval, que é próprio também da 
fotografia: revelar a essência do ser através da máscara e do fantasiar-
se, um certo cobrir que descobre, um estar presente aqui e agora 
neste fevereiro veneziano e ao mesmo tempo o ausentar-se em uma 
dimensão atemporal e imaterial. E este ir e vir entre presente e passado, 
sugerido pelas fotografias, chega até nós através das expressões dos 
personagens. Estes conseguem estar cheios de vida e ao mesmo tempo 
herdeiros diretos de uma linguagem cultural, graças à perfeita união 
de sua fisionomia com a gestualidade do personagem encarnado.

Os títulos que Reverter escolheu para cada fotografia constituem 
um alerta para que não nos deixemos levar pelo jogo das aparências 
e do prazer de uma época decadente e niilista assim como a nossa 
também o é. Cada título contém uma história, quase um enigma, 
que nos traz de volta para nosso presente histórico e, depois de nos 
transportar no território do desejo, nos apresenta os perigos da sedução, 
outra máscara da morte, onde o poderoso Solimano está no mesmo 
nível de Le volpi in agguato, ou Il patrizio spagnolo com I superbi 
gendarme vestiti d’oro..., associações nada casuais que se repetem 
muitas vezes e que transformam estes personagens duplicados, em 
um aviso para com a insensatez de nossas aspirações mundanas.

JOANA FURIÓ
Il re lucertola negli abissi delle sabbie
O rei lagarto nos abismo das areias
2011

Lo sguardo ammaliante della felina
O olhar sedutor da felina
2011



Il patrizio spagnolo in posa
O patrício espanhol em pose
2011

Rossa di sera, malaugurio si avvera 
(ditado italiano)
2012



Solimano
2011

Il funerale dei gemelli
O funeral dos gêmeos
2011



La madre palestina annuncia ricchezza
A mãe palestina anuncia riqueza
2011

Il fato 
O destino
2011

La volpe e l’uva
A raposa e a uva
2011

Il caposquadra sognando
O cabo sonhando
2011



L’arricchita di gioielli farlocchi
A enriquecida com jóias falsas
2011

La fidanzata dell’amore eterno
A namorada do amor eterno
2011

Le memorie del conte de la Fère
As memórias do conde de la Fère
2011



L’uomo ventaglio
O homem leque
2011

Le gote rosee della cappuccetta
As bochechas rubras da chapeuzinho
2012

Le volpi in agguato
As raposas à espreita
2011



Il becco dello struzzo
O bico do avestruz
2012

Mandorlo in fiore innamorato
A amendoeira em flor apaixonada 
2012

La vedova allegra
A viúva alegre
2012



Il ventre nero nel cammino dell’architetto
O ventre preto no caminho do arquiteto
2012

La linfa e anche il frutto dell’albero
A seiva e também o fruto da árvore
2011

Il signorotto perbene e la sua dama
O burguês bem pensante e a sua dama
2012



Wendy Moira Angela Darling 
2012

Il timido conte delle Langhe
O tímido conde das Langhe
2012

I superbi gendarmi vestiti d’oro intrecciato
Os gendarmes soberbos vestidos de ouro trançado
2012



ESCREVERAM SOBRE O ARTISTA

ELISA MANDARÀ
[...]
Configura o próprio trabalho como um 
percurso, principalmente antropológico, 
de ilustração e de estudo dos rituais nos 
quais estão colocadas partes constituintes 
do DNA deu uma coletividade.
[...]
Situando-se no rastro dos fotógrafos viajantes 
que desde o século XIX utilizaram a força 
investigativa da imagem para ressaltar a 
variada humanidade e a humana  verdade, 
Reverter escolheu, para sua viagem, uma 
linguagem fortemente contaminada por 
registros pictóricos, por este motivo fica fácil 
repensar na densidade cromática de Velasquez 
ou no expressionismo visionário de Goya.

GIOVANNI ROSSINO
Com a força do claro escuro […], Reverter 
oferece imagens imersas naquela obscuridade 
que nasce da profundidade do inconsciente, a 
parte mais secreta da memória. Uma memória 
instintiva gulosa por prazeres, que se move 
entre os ideais de estilo das grandes escolas 
e a prática artesanal das escolas periféricas.
[...]
Uma narração visionária, é claro, relatada 
ora em uma exuberância festiva e opulenta, 
mas muitas vezes em uma revisitação 
desencantada que encobre os belos tons 

sanguinhos sem os brilhos descarados e 
mergulha em um tipo de espanto surreal.
[...]

SANDRO G. FRANCHINI
Como os antigos cantadores populares que 
por terras e vilas levavam as fabulas pintadas 
nas cidades, admirados, amados, temidos, 
Andreu Reverer nos apresenta [...], imagens 
extraordinárias, com a maestria de um 
artista maduro, mas que se tornam remotas 
e distantes, como se por um instante não 
vivêssemos mais na nossa época, onde espaço 
e tempo fossem constantemente anulados. 
Em sua viagem voltamos aos mundos remotos 
inalcançáveis, retomamos os antigos ritos, 
as festas suntuosas e sagradas, [...] 

SALVATORE SCHEMBARI
Reverter, um narrador de luz que escreve sobre 
imagens, ainda tiradas em técnica analógica, 
de um tempo cíclico que perseguindo o sol 
do oriente retorna sempre para a melancolia 
heroica do Cavaleiro da triste figura manchega, 
ou seja, Sancho que está ainda a procura de 
sua ilha nas utopias persistentes de ícones sem 
tempo consagradas à narração fiel da memória.
[...] Nascem assim entrelaçamentos fabulosos 
entre realidade e fantasia fortemente ligado à 
visão de civilizações extintas, de momentos e 
de ações, filhos da recordação e da memória. 

BIOGRAFIA
Andreu Reverter Sancho, escritor de luz púnico 
nasce em Alcanar junto à foz do Rio Ebro.
Viaja pelo Mediterrâneo retornando sempre à sua 
terra de origem rumo ao oriente, para encontrar 
as marcas, os ritos e, talvez mesmo, os fantasmas 
de seus ancestrais; nesta viagem apaixonada e 
catártica abraça luzes e sombras dos rituais do 
passado mais profundo e oculto, empreendendo 
com ele uma dança sugestiva, iluminada e 
inatingível. Como fotógrafo profissional colaborou 
com as seguintes Casas Editoras: Edicions 62, 
Tusquets Editores, Lunwerg Editores; com o jornal 
“el periódico de Catalunya”; com as empresas Bd 
Ediciones de diseño, Book Style, Evaluz, ArtQuitect; 
e, finalmente, com a Prefeitura de Barcelona 
e em particular com o partido político PSC.

PRINCIPAIS EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS
2004 - O CABALO. Palacio de Cultura, 
A Estrada (Pontevedra) Galicia (ES).
2006 - A CUATRO PATAS. Galeria H2O, Barcellona 
Cataluña (ES). Curadoria de Joaquim Ruiz Millet.
2009 - MEMORIA PERSA. Galleria 
Degustarte Spaziostrano, Ragusa Sicilia 
(IT). Curadoria de Giuseppe Leone.
2011 - LUCIDITÀ OSCURA. Galleria d’arte Koinè, 
Scicli (Rg) Sicilia (IT). Com um texto de Sandro 
Franchini, diretor do Istituto Franchetti di Venezia.
2011 - SUL SEGNO DEGLI ARTISTI#8. 
Galleria degli archi, Comiso (Rg) Sicilia 
(IT). Curadoria de Salvatore Schembari.
2011 - NOSTALGIA DEL MAR DI MEZZO. 

Fondazione Mazzullo, Taormina (Me) Sicilia 
(IT). Curadoria de Antonio Lo Turco.
2012 - SANCHO DEL ALCANÀ. Cinema 
Lumière, saletta Meliès, Ragusa Sicilia (IT). 
Curadoria de Salvatore Schembari.
2012 - REGGIA MASCARA. Galeria Les 
Voltes, Olot (Gerona) Cataluña (ES).
2012 - FABULARI MORESC. Museu  
de l’Ebre, Tortosa (Tarragona) Cataluña 
(ES). Curadoria de Joan Blanch.
2013 - PESTES DE VIRUELA NEGRA. 
Casa del Cable, Xábia (Alicante) País 
Valenciano (ES). Curadoria de Mike Steel.
 
LIVROS PUBLICADOS
BCN DIVERSA, RETRATO EN COLOR DE LA 
BARCELONA DE LAS CULTURAS, 2003
com o apoio da Prefeitura de Barcelona e a 
introdução de Rosa Regàs, diretora da Biblioteca 
Nacional de Madrid. Entrevistas ao Chef Ferràn 
Adrià, com os escritores Manuel Vázquez 
Montalbán e Maruja Torres, com a cineasta 
Isabel Coixet, com o diretor do Institut Europeu de 
la Mediterrània Andreu Claret, com os jornalistas 
Joan Barril e Asha Mirò, com os arquitetos 
Benedetta Tagliabue, Oriol Bohigas e Juli Capella; 
e o desenhista Javier Mariscal entre outros.
 
A CUATRO PATAS, EL CABALLO EN LAS 
TRADICIONES FESTIVAS, 2005
R.S. Editor, Tarragona, com introdução 
de Maria Angeles Sánchez, diretora do 
caderno “El Viajero” do jornal El País.
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