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A paisagem urbana, nos seus mais diversos aspectos, constitui o tema norteador da mostra, que 
inclui onze séries (denominadas pelo autor ensaios), criadas desde a década de 1980 até à 
atualidade, e uma instalação. A escolha temática não é casual; atende à relevância que o ambiente 
urbano assume no seu trabalho artístico. Aspectos estéticos, sociais, históricos e arquitetônicos são 
observados a partir de uma ótica poética, assente na experiência particular vivida e imbuída de 
espírito analítico, crítico e formal.
 
Os ensaios estão articulados como uma espécie de diários, elaborados a partir da relação dialógica 
do artista com o entorno observado. Este dueto traduz-se em dicotomias e interconexões entre 
interior e exterior, público e privado, analógico e digital, indivíduo e meio, tempo e evento, controle e 
descontrole. 
 
A sua cidade natal, São Paulo, é o palco e leitmotiv preponderante. A visão perspicaz do fotógrafo 
penetra na trama metropolitana, resgatando e criando ambientes, a modo de uma mise-en-scène, 
desvendando frequentemente detalhes simbólicos, imperceptíveis para a maioria das pessoas. Num 
jogo transicional entre realidades e metarrealidades, representações e metarrepresentações, micro e 
metanarrativas, percebemos o prazer do ato de criar, o aguçado senso estético e conceptual que 
aflora do seu trabalho.

 Claudia Giannetti
Curadora
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Cenários: de duetos e diários
87 obras (86 fotografias, 1 instalação audiovisual) e 2 documentários.  

A imagem da fotografia 
A ambivalência subjetividade – objetividade da fotografia define a "moldura" da obra. Esta questão é 
traduzida poeticamente em vidro, metade espelhado e metade translúcido, sublinhada pela pálida 
câmara refletida e coroada pela ambiguidade da frase declaratória. Elaborada em 1999 segundo uma 
perspetiva conceptual, transpõe e reconsidera, no universo da fotografia, uma obra do autor em 
artes plásticas, denominada desenho – realidade (1976), concebida como uma alegoria visual sobre a 
ligação entre desenho e realidade. 

Avenida Paulista
Focado numa das principais avenidas de São Paulo, o ensaio tem por substrato temático as 
sucessivas alterações espaciais e os múltiplos matizes de ocupação desta via. A sua poética gravita 
em torno dos marcos e das cicatrizes dessas transformações. Inaugurada em 1891 para abrigar um 
bairro residencial de luxo, a partir da década de 1960, foi sendo ocupada por edifícios, convertendo-
se num importante centro financeiro e de negócios da cidade. As poucas figuras humanas esvaídas, 
sombras passageiras sem rosto nem identidade, são metáfora para o processo de desumanização 
próprio das grandes urbes atuais.



BH 24 horas
Ensaio conduzido como parte do evento "um dia cidade" em Belo Horizonte, capital de Minas 
Gerais. A poética da obra orienta-se pela descoberta, compondo o encontrado e o escolhido no 
ambiente urbano. 

Compendium
A modo de crónica visual, o ensaio penetra nos detalhes de eventos, lugares e personagens 
resgatados da paisagem urbana, cujo enredo mescla determinação e indeterminação, aparição e 
passagem, cena e sensação, experiência e revelação. Como um diário, porém sem o compromisso 
formal de ser feito dia a dia, anota reflexões visuais, cujas interligações seguem aproximações 
conceptuais. Explora, com frequência, o recurso estético do reflexo e sua articulação metanarrativa.
 
Duetos
Ensaio alusivo ao marketing imobiliário e seus artifícios de venda, no qual Fadon recorre a cenas 
armadas para dialogar com a construção da realidade e as visões idealizadas pela publicidade de 
empreendimentos imobiliários.



Dolores
Como extensão temática de Outdoor Mulher, a obra abriga, em contraponto, outras representações do feminino 
além dos cartazes de rua, tais como, retratos, objetos e detalhes. Oferece mapeamentos visuais e mentais da gráfica 
e dos signos urbanos. Estes respondem ao nível cognitivo da sociedade e do "vocabulário" que a mesma está apta a 
consumir. O eixo do uso publicitário corresponde a um tipo de representação imagética da mulher, como produto 
e objeto, admitido ou ignorado, ao que parece, pela crítica feminista.

Hipermídia
Criação e produção: Carlos Fadon Vicente (2003–2009)
Fotografias: Carlos Fadon Vicente (1976–2008)
Banda sonora: Andre Marquetti e Ricardo Dal Farra
Duração: 13' e 17’

Entradas 
Um espaço entre o público e o privado, a entrada do edifício simboliza sua identidade arquitetônica 
e função social. Seu pano de fundo é a cidade de São Paulo, figurando variados estilos, diferentes 
épocas e situações, autores anônimos e de renome. A representação fotográfica precisa o desenho e 
a composição material do ambiente, transformando as entradas em quase-cenários. 



Entreato
Operando sobre a paisagem urbana, o ensaio alude a um evento, acontecido ou a acontecer, cuja 
expressão pode ser física e psicológica e remete aos domínios do visível e não-visível fotográfico, 
respetivamente. A sua poética alimenta-se de um conceito emprestado do teatro, que lhe serve 
também de título, correspondendo ao entr'acte (francês) e interlude (inglês). 

Medium
Os sinais televisivos, captados fora de sintonia, oferecem o substrato para diálogos entre a química e 
a eletrônica a partir da aleatoriedade. As imagens resultam de múltiplas sobreposições em filme com 
fragmentos arquitetônicos e urbanos, compondo cenários mediáticos.

Noturnos
Realizado em São Paulo, este ensaio articula uma ligação entre fotografia e teatro: cena e 
personagem, representação e realidade, direção e montagem, ilusão e veracidade são recursos 
estéticos explorados nestas paisagens urbanas noturnas. A escolha deliberada de uma iluminação 
artificial voltada para o cenário metropolitano — à semelhança do que ocorre no palco —, desloca 
o observador para o papel de espectador. O silêncio profundo, o tempo suspenso, a imobilidade 
angustiante de cada lugar/cenário desvelado por Fadon questionam, num gesto filosófico, a sombra 
do mundo.



Observatório 
A peculiar situação e a arquitetura eclética do antigo observatório astronômico de São Paulo 
levaram à formulação do ensaio. O seu domínio é a paisagem reservada, no caso, um ambiente 
dedicado à pesquisa científica e mergulhado numa intrigante serenidade. 

Outdoor Mulher
A representação, a apresentação e o lugar da figura feminina no espaço urbano são leitmotiv deste 
trabalho. Fruto de inumeráveis incursões de Fadon pela cidade paulista, o ensaio centra-se no motivo 
do cartaz de rua, que no Brasil é chamado outdoor e mede 3 x 9 m. O corpo feminino, como 
objeto de consumo e de suporte de marketing, é explorado em grande escala, reproduzindo 
estereótipos sociais. As suas mensagens transitam entre o delírio e o capricho, entre o absurdo e a 
futilidade, o êxtase e o ridículo. As fotografias propõem reflexões críticas profundas e irónicas sobre 
as sintaxes visuais de imagens-cliché que povoam a gráfica urbana.



Places
Explora a conotação ambígua do lugar nos espaços urbanos públicos e privados, sugerido no título 
nascido com o ensaio. Realizado em Chicago, teve como motivação a condição de estrangeiro com 
residência temporária. Foi concebido e produzido como livro de artista. 
  
Documentários
Carlos Fadon Vicente, 2000
18', cor, som
Direção Luiz Duva
Produção Itaú Cultural, São Paulo
Pensarte: Carlos Fadon, 2007
5', cor, som
Direção e produção Daniela Kutschat, São Paulo
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