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Fonte – Fotografia da série Em busca de Elliott Erwitt, de Giordano Toldo (2017).

“Odeio as viagens e os viajantes” (Lévi-Strauss, 1996, p. 15) – é com esta aversão
que Claude Lévi-Strauss abre Tristes Trópicos, o grande tratado sobre a viagem do
antropólogo francês. Entretanto sabemos que este não é um sentimento
compartilhado: nós adoramos as viagens. Quando estamos em uma, nos pomos

auxilia a elaborar um projeto de cidade e um mapeamento de memória afetiva.
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esquecimento. Eis a fotografia, ferramenta moderna por excelência, que nos
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diante de um desafio e de um medo – o desafio da cidade e o medo do

GIORDANO TOLDO

Nosso olhar, ação que se confunde com a de fotografar, contudo, não é ingênuo. O
olhar busca, age sobre o espaço e propõe um modo de estar. As cidades e o viajar
estão sujeitos agora às fotografias e à percepção. A modernidade avança - não
mais sobre a razão das engrenagens, mas na estética das imagens.
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