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Rafael Aguiar

por Guilherme Correa

O

fazer fotográfico de um artista recebe influências
instantâneas que podem ser encontradas durante
épocas distantes e até mesmo na própria
contemporaneidade, nas novas gerações. A arte está
viva dentro de nós e os agentes produtores estão
sempre abertos, dispostos a ensinar e aprender pelo simples fato de
enaltecer o trabalho e elevar o patamar da classe. Quando comecei a
fotografar, logo conheci o ofício de Rafael Aguiar.

A carreira desse fotógrafo de 39 anos, natural de Cataguases, Minas Gerais,
é ilustrada por prêmios no cinema e talentosas fotografias. Ele sempre foi
fascinado por composição de imagens ao ponto de, muito jovem, já pensar em
enquadramentos sem nem ao menos saber o que isso significava. Durante a
faculdade de comunicação em 2009, comprou sua primeira câmera e deu início
a sua produção artística.
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Rafael acredita que para se estar à vontade no
set e produzir um material com identidade, se
faz necessária uma troca real com o modelo.
“Fica desconfortável quando a pessoa pergunta
a todo momento o que precisa fazer”, diz
ele sobre sua busca por reciprocidade e
autenticidade, não só como um elemento
técnico mas também como um produto que
funcione, um resultado tocante. O melhor
exemplo disso é seu premiado curta-metragem
“Casulo”, com uma fotografia de tirar o fôlego,
onde Rafael aborda sexualidade e família.

Veja aqui o curta-metragem Casulo.

Procura ser direto com os atores e modelos
e, assim, enfrentou poucas situações de
assédio. Quando elas aparecem, encara com
profissionalismo:
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Para que o trabalho flua da maneira que
tem que ser, ali naquele momento temos
um objetivo e precisamos alcançá-lo.
Robert Mapplethorpe é sua principal influência
quando se trata de registrar o corpo masculino.
Rafael conta que ficou absurdamente fascinado
ao ver o trabalho do artista que provocava um
desejo, uma euforia difícil de explicar, segundo
ele, devido à semelhança de suas abordagens
sobre corpos, sombras, monocromia etc.
Podemos nitidamente observar isso em seu
projeto Corpo, que são fragmentos dos corpos
nus em preto e branco.
Essa frente de trabalho se evidencia em alguns
projetos do fotógrafo autoral. Dentre eles
estão o Projeto Imaculados – no qual os modelos
usam vestidos de noiva desconstruindo
violentamente as imagens de masculinidade
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tanto do homem que encara esse desafio, como
a imagem do vestido que representa, a castidade,
a pureza, enfim… – e o Pink Obsession – com
uma luz rosa destacando corpos masculinos.
Para ser visto fora das limitações das redes
sociais, Rafael cita ser muito importante
ocupar espaços em galerias e na mídia, mas
também espaços alternativos como bares, pubs,
escritórios, etc. que permitam o trabalho dar
reconhecimento como artista independente no
Brasil. Porém, o fotógrafo também faz um alerta
sobre o cuidado de onde vincular suas fotos e
obras:
Se for pra elas irem pra algum lugar bacana,
estar disponível para apreciação ou venda
acho muito importante, pelo contrário não.
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Como último recado a todos que
consomem e produzem arte, o
fotógrafo ressalta a importância em
acreditar nas suas ideias e aprimorar
sempre, pois o processo não tem fim.
Seu olhar leve e contundente nos leva
sempre a revisitar suas obras, para
refletir sobre os modos de ver nossos
semelhantes, o que representamos e
nossas diversas faces.
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