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Bluntausee
Áustria

Luís

Afonso

É fotógrafo de paisagens, mas na alma traz as telas impressionistas
de Claude Monet e os hinos à natureza do heterónimo pessoano
Alberto Caeiro. Siga os aromas da flora e aventure-se na natureza!
O Mundo da Fotografia Digital

PERFIL
* Nasceu em 1972.

Vive em Lisboa,
é casado e tem dois filhos.
* Viena foi a cidade onde
comprou a sua primeira
câmara, no inverno de 1997.
* Já viu as suas imagens
publicadas em várias
revistas nacionais
e internacionais. A sua
primeira exposição a solo
teve lugar em Inglaterra,
corria o ano de 2009.
* Em novembro de 2010
tornou-se membro
do projeto fotonature. Desde
então, organiza e orienta
workshops de fotografia.

O Mundo da Fotografia Digital
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Boquilobo
(em cima)
Portugal

Polje
(em baixo, à esquerda)
Mira de Aire, Portugal

Cascata
(em baixo, à direita)
Ribeira Grande, Portugal

DerwentWater
(em cima)
Cúmbria, Inglaterra

L

uís Afonso, 41 anos, aninha
no seu coração um amor
imenso pela mãe natureza.
As inebriantes e inspiradoras
paisagens cristalizadas
pela sua objetiva são autênticos quadros
impressionistas, pincelados com uma
paleta de tons alusiva às quatro estações
do ano. No seu olhar de fotógrafo
paisagístico, repleto de transparência
e de bucolismo, descansam jardins
floridos e perfumados, que lhe
pedem para ser regados com carinho.

“A natureza e a singularidade
dos locais por onde ando são a
minha maior fonte de inspiração.”
O Mundo da Fotografia Digital

Qual poeta da natureza ou discípulo
do heterónimo pessoano Alberto Caeiro,
Luís observa o mundo que o rodeia
com genuinidade, e a sua demanda parece
assentar na reprodução fiel dos reflexos que
a luz do Sol produz sob os encantos da flora.
No seu portfólio prevalece a valorização
exacerbada do simples e do prosaico.
As imagens captadas, majestosas paisagens
campestres e cenários costeiros imponentes,
são quadros pastorais da vida quotidiana.
Este autor sente comprazimento no cheiro
da terra, na fragrância das flores e no odor
a maresia. As cores suaves, a delicadeza
das árvores e a quietude do mar fazem
com que as fotografias de Luís Afonso
sejam uma verdadeira celebração sensorial.
Falamos da reprodução fiel da cor natural
dos espaços (re)visitados e de uma vivência

“Se um local não for suficiente para
me inspirar, então é porque a luz
que o abraça não tem interesse.”
verdadeiramente harmoniosa.
Através de uma das suas mais conhecidas
facetas, Fernando Pessoa cinzelou no tempo:
“se falo na Natureza não é porque saiba
o que ela é. Mas porque a amo, e amo-a
por isso”. Também a alma de Luís Afonso
é sincera, assim como o seu afeto, o seu
desejo de integração e de comunhão com
a mãe Terra. “A natureza e a singularidade
dos locais por onde ando são a minha maior
fonte de inspiração. E, depois, aprender
a explorar a forma como a luz transforma

por completo o nosso planeta complementa
tudo isso. Se um local não for suficiente
para me inspirar, então é porque
a luz que o abraça ou o próprio terreno
não têm interesse. É tempo de procurar
novos caminhos e locais”, confessa.
De início, dedicou o seu interesse
às viagens, à arquitetura e à fotografia
de rua, mas o arrebatamento pelas paisagens
naturais em terras lusitanas falou mais
alto. “Sempre foi um género muito querido
para mim. Cresci numa cidade pequena,
em constante contacto com o campo,
e as minhas férias grandes foram sempre
passadas a norte, locais de grande beleza
paisagística, com fantásticas praias, rios,
serras e floresta. Em especial, o Rio Minho
e as praias da zona norte sempre estiveram
impregnados na minha memória desde

equipamento
Para as suas
expedições
fotográficas,
Luís leva consigo uma
Canon EOS 5D Mark II
ou Mark III, três
objetivas que cobrem
distâncias focais dos 17
aos 200 mm, filtros ND,
ND graduados e
polarizadores, e tripés.
“Este equipamento
permite-me tirar o
máximo partido das
situações que encontro
na natureza e conseguir
fotografias de maneira
a que edição se reduza
ao mínimo.”

O Mundo da Fotografia Digital
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Dona Ana
(à esquerda)

imageM REVELADA

Algarve

Gollinger
(em baixo, à esquerda)

“A NATUREZA
TEM SEMPRE
ALGO DE BELO
PARA NOS
MOSTRAR.”

Áustria

Alagoinha
(em baixo, à direita)
Ilha das Flores, Açores

História
“Os primeiros dias de primavera
trazem consigo condições atmosféricas
bastante adversas, mas pintam
também um vasto manto branco
sob um dos planaltos mais
emblemáticos da Serra da Estrela.”

as dicas de
luís afonso...

Composição
“No intuito de captar uma imagem
completamente branca, em que céu
e terreno coberto de neve
se confundem, procuro um primeiro
plano interessante para colocar dois
elementos na minha composição e
emprestar alguma profundidade à cena,
para além de permitir, a quem vai ver a
foto, deambular pelo espaço que estou
a retratar. Já com a máquina no tripé,
coloco um filtro ND graduado (1 stop)
sob o terreno. Consigo equilibrar toda
a imagem em termos de luz e pintá-la
com a mesma quantidade de branco.”

1

Precisão
"É importante
ser exigente consigo
próprio e abraçar
o tema de forma
séria e apaixonada.
Pode parecer
um contrassenso,
mas não é. Ser sério
significa fazer as
coisas com qualidade,
persistência, com
atenção aos detalhes.”

2

Canon EOS 5D Mark II; 24 mm;
f/16 a 1/25 seg. ISO 100

Nave de Santo
António
(à direita)
Parque Natural da Serra
da Estrela, Portugal

“A minha relação com a fotografia é mais um amor do
que uma paixão. É um sentimento que nasceu quando
era pequeno, mas que se tem vindo a desenvolver.”
O Mundo da Fotografia Digital

tenra idade.” 2007 foi o ano que assinalou
a sua entrega total a este género fotográfico,
influenciada, claro, por dois fotógrafos
nacionais, Nuno Luís e Joel Santos,
e pelas apreciações do site TrekEarth.
“Na altura, comprei a minha primeira
ultragrande-angular e tinha já uma reflex;
senti que estava preparado.” Luís desejava
distanciar-se do bulício da vida lisboeta
e, quando foi pai pela primeira vez, soube
que estava na altura de adotar um estilo
de vida mais contemplativo. “Ainda
me lembro da minha primeira sessão
de paisagem natural, em plena praia
da Malhada do Louriçal, perto do Cabo da
Roca, com o Nuno Luís e o Joel Santos. Eles
passaram o tempo todo embrenhados com
uns filtros e eu andei pela praia à procura das
minhas primeiras composições”, partilha.

CENÁRIOS HARMONIOSOS

Luís caminha de mãos dadas com a arte

“Sou um apaixonado pela beleza,
pela pureza, pela simplicidade,
pelo silêncio. Procuro que as minhas
imagens evoquem serenidade.”
de desenhar com a luz desde o inverno
de 1997, passado em solo vienense,
mas, no fundo, a fórmula mágica percorre
as vielas do seu corpo desde a meninice.
“A minha relação com a fotografia é mais um
amor do que uma paixão. É um sentimento
que nasceu quando era pequeno, mas que
se tem vindo a desenvolver com constância
a cada dia que passa. Lembro-me de, nos
anos 1980, olhar para as câmaras fotográficas
com alguma reverência e muita curiosidade
e de folhear boas revistas de fotografia
na casa de um vizinho meu que as comprava
religiosamente todos os meses.” Foi, pois,

no berço de Strauss e da imperatriz Isabel
da Áustria que adquiriu a sua primeira
câmara fotográfica, o modelo Canon EOS
500, e realizou os registos inaugurais.
Desde então, viajou pelos quatro cantos do
mundo com equipamento fotográfico Canon
aconchegado na mochila. “Passei a andar
com a minha Canon para todo o lado e as
fotografias foram-se perfilando a bom ritmo.
Fotografia de viagem, aquilo que quase
todos nós fazemos no princípio, era o que
eu gostava de fazer. Coincidiu também com
uma época em que viajava muito e, por isso,
passava muitos dias do ano a fotografar”.

Deslumbramento
"É preciso olhar
para algo com
a inocência e a paixão
com que uma criança
visita pela primeira
vez uma loja de
brinquedos. É preciso
deslumbrarmo-nos
de forma consistente
com a paisagem,
ou com qualquer outro
tema, e fazer com que
cada nova descoberta
seja um ponto alto
da nossa viagem.”

3

Mensagem pessoal
"Estude o
trabalho dos outros,
mas não o copie.
É muito importante
que mostre o seu
eu na sua fotografia
e não se limite a querer
fazer o que os outros
fazem. O importante
é sermos nós e que
a nossa fotografia seja
facilmente identificável
como nossa.”

O Mundo da Fotografia Digital
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Lagoas
(em cima)
Ilha das Flores, Açores.

Calheta
(em cima, à esquerda)
Porto Santo

Fanal
(em cima, ao centro)
Madeira

Lagoachos do Polje
(em cima, à direita)
Mira de Aire, Portugal

O Mundo da Fotografia Digital

Este fotógrafo de paisagens confessa-se
puramente autodidata, tendo procurado,
para a sua constante evolução, observar
uma panóplia de portfólios fotográficos,
que foram como que elixires de inspiração.
Através das suas arrebatadoras imagens,
procura incansavelmente “a beleza dos locais
e a forma mais fantástica que conseguir.
A mim não me interessa mostrar os locais,
sejam eles em Portugal ou no estrangeiro,
de forma documental ou banal. Procuro
mostrá-los como se fossem os mais belos
do mundo, nas melhores condições
de luz, na altura do dia que melhor os retrata.
Sou um apaixonado pela beleza, pela pureza,
pela simplicidade, pelo silêncio. Procuro
que as minhas imagens evoquem serenidade.
A minha maior recompensa é quando
mostro um qualquer local e depois me dizem
que gostavam de viajar para lá no momento.
Ninguém quer ir para onde não se sinta bem
e isso faz-me sentir bem também”, realça.
Luís Afonso tomou a decisão de não
tornar a arte fotográfica a sua profissão-mor,
precisamente por recear que o seu amor
se desvanecesse quando o ato de imortalizar

"Escolhi não ter uma carreira
profissional na fotografia para
poder fotografar aquilo que gosto.”
no tempo uma recordação feliz se tornasse
uma obrigação. “Escolhi não ter uma
carreira profissional na fotografia para
poder fotografar aquilo que gosto e aquilo
que me faz feliz”. Na verdade, almeja
ser capaz de dar vida a obras de arte
impressionistas, intensamente perfumadas
e banhadas por uma luz transcendente.
Fotografar é o que pretende fazer para
o resto da vida, assim como coreografar
um interminável bailado de luz e de cor.
“Espero que a vida me possibilite fazer
aquilo que realmente me apaixona e que
aos cem anos ainda consiga pegar na câmara
com firmeza, para registar o que a natureza
tem de mais belo para nos mostrar”.

VEJA MAIS trabalhos da autoria
de Luís Afonso em www.luisafonso.com

