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Evandro Martin
um apaixonado. pela vida. pois apaixonados não medem 

esforços para homenagear a vida. e esta coleção de arte 
que se apresenta em forma de livro, com mais de uma 

centena de fotografias, é com certeza uma das mais 
poéticas homenagens à vida!

 
Evandro nos conta que gosta de fotografar, melhor, adora, 

sair ao crepúsculo em busca de um céu azul escuro, de 
suas texturas e cores...criando assim uma ode à luz...uma 

verdadeira epifania.

a coleção que recebe o nome “ Passagens “ traz sentidos e 
conceitos diversos e de leituras e interpretações também 

diversas, como toda obra de arte.
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mas passagem, o quê a palavra nos conta? além de sua 
origem no latim, em seus inúmeros significados existe 
uma coisa em comum que é ser um ato.
um ato de mudança, de transformação. a palavra 
passagem traz em si, ao mesmo tempo, a vida e a morte. 
algo como um crepúsculo...

os sentidos são construídos. são dados. são ofertados.
nenhum artista ao criar suas obras é impune. ele oferece 
seu olhar mas também pede algo e assim nasce uma 
relação, um diálogo. Evandro, com essas “passagens”, nos 
mostra sua relação e seu diálogo com as pessoas e com 
a natureza. mas também se relaciona e dialoga conosco, 
seus leitores.

Vilém Flusser nos conta que em fotografia não 
existe ingenuidade. todos que fotografam agem 
conceitualmente, porque tecnicamente, toda intenção 
estética passa por uma avaliação conceitual antes de se 
tornar imagem. a câmera fotográfica, chamada de
 aparelho por Vilém, recebe uma programação que deve 
ser operada pelo fotógrafo.
 assim o resultado serão imagens de conceitos, diz Vilém. 
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desse modo fotografias são conceitos transcodificados em 
cenas!!!

cenas que nos são ofertadas aqui como epifanias...
Evandro relata que, ao fotografar, gosta de ouvir os sons 

do vento, cantos das aves e todos os ruídos da natureza...
também conta que eventualmente cria situações, como, 

por exemplo, pedir para um vaqueiro ficar entre as 
àrvores.

a construção de cenas, de sentidos, através de seu olhar. 
um olhar criativo. plástico. poético. olhar que descobre 
na vida cotidiana fragmentos de realidades para serem 

transfigurados em imagem. em arte.

para Andrè Rouillé, o fotógrafo artista, ao realizar uma 
fotografia, faz intervenções em todos os estágios do 

processo fotográfico, desde o momento da tomada até 
o momento da impressão. criando assim interpretações 

entre o real e a imagem. 

é como se o ato fotográfico fosse um ato de abrir janelas, 
permitindo novos olhares. como numa taça de vinho, 

onde habitam sabores, odores, enfim, infinitos mundos, 
também numa fotografia habitam percepções, memórias,
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 expressões tão diversas deste incrível universo do 
cotidiano fotografado por Evandro.

a coleção “ Passagens” é uma taça de vinho...que se 
quisermos, mergulharemos num universo de percepções. 
podemos escolher como decifrar, como ler este livro...
gosto muito de pensar essa coleção como contos, como 
crônicas visuais. crônicas pois o autor não se afasta jamais 
do cotidiano, mesmo que transformado em versões 
cênicas extremamente delicadas e poéticas. muito além da 
imagem técnica. 

se a fotografia é memória, é também desejo.
nesse caso, percebo desejo de vida. de intenções...com a 
fotografia eu consigo mostrar para os outros o que meus 
olhos viram, conta Evandro.
 
podemos com este livro, passar por mundos tão 
inquietantes quanto contemplativos.
apesar da fotografia nos limitar, quanto ao tamanho 
da imagem e suas bordas, a fotografia quando poética e 
rompendo com o universo técnico, como em “Passagens”, 
ela, a fotografia poética cria experiências. não ao acaso 
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a palavra experiência traz em si a idéia de passagem, o 
‘per’...

a coleção “Passagens” tem a linda capacidade de fazer 
com que o leitor possa expandir a potência do fotografado 

e de seu próprio olhar, de suas próprias percepções do 
mundo.

nós podemos sempre voltar, retornar aos lugares, 
territórios, gentes. 

através das passagens oferecidas por Evandro, podemos 
atravessar e interiorizar mundos. com vinho, poesia ou 

virtude, a escolher, nos ensina Baudelaire. num ato de 
decifração. decifrar como num poema...

passagens como ato. uma transumância. o autor ao 
caminhar, ao passar, vai criando paisagens, retratos, 

porém, além do simples e rápido entendimento o autor 
nos mostra a possibilidade que caminhar pela vida pode 
ser uma forma de arte, pois é uma pratica estética. tanto 

que resulta nesta exposição em forma de livro.
cada cena é um território narrativo. cada cena oferece um 

percurso.
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Evandro nos convida a nos tornarmos viajantes. aliás, 
viajar é atravessar. passar.
 
por onde começa a viagem? para onde? o quê levar na 
viagem?

em cada imagem. ou, montando roteiros de viagem 
como num mapa... fazendo do livro um mapa imagético. 
buscando detalhes, lembranças, atiçando os sentidos, 
qual será o aroma deste lugar? qual será a textura dessa 
árvore? qual será o som da voz dessa mulher? se deixar 
levar pela luz...sonhar. descobrir sentidos ou destinos...
permitir que em cada passagem a potência de ser, de 
existir do que é fotografado se transforme em elogio. 
elogio à vida.

e como nos pede Evandro...no aconchego de casa, abra 
o livro com calma, tomando café, chá ou vinho...olhar é 
guardar, cuidar. de si e do outro.

ps. eu particularmente abro um vinho e me deixo levar
 por essas passagens em busca de vida. imaginando 
passagens.
um exercício vital de imaginação... 
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Diante da natureza, minha alma conduz o meu corpo a 
entrar num estado de silêncio profundo. Assim sou capaz 
de ouvir a sinfonia que toca ao meu redor. Mesmo com os 
olhos fechados, posso ver e sentir a vida passando de uma 
forma tão intensa, quase inexplicável, que seria impossível 
de outra maneira. É meu único argumento em forma de 
palavras mudas.

“



Santo Amaro do Maranhão | BRASIL





Riachão | BRASIL





Carolina | BRASIL







Cajari | BRASIL



Viana | BRASIL





São Gabriel da Cachoeira | BRASIL





Santo Amaro do Maranhão | BRASIL





Cajapió | BRASIL





Cururupu | BRASIL





Cururupu | BRASIL





Tutóia | BRASIL





Amazonas | BRASIL





Formosa | BRASIL





Jalapão | BRASIL







“ A solitude é um ato de coragem neste mundo que valoriza 
as multidões. Sei o que quero da vida e preciso presentear-
me com um tempo comigo mesmo. Vou mergulhar 
profundamente na alma, deixar viver aquele que perdeu 
a capacidade de sonhar. Ver meus erros e assumir o 
compromisso de embarcar nesta jornada para experimentar 
a real liberdade vivenciada apenas pelos corajosos.



Amazonas | BRASIL





BRASIL | Adrianópolis



La Paz | BOLÍVIA



BRASIL | Itaiópolis



Carolina | BRASIL



BRASIL | São José de Ribamar



Morros | BRASIL



BRASIL | Itaiópolis



Tutóia | BRASIL



BRASIL | São Bento do Sul



Cajapió | BRASIL



BRASIL | Alcântara



Lago Titicaca | BOLÍVIA



PERU | Piura



Los Uros | PERU



Los Uros | PERU





PERU | Machu Picchu



Copacabana | BOLÍVIA



BRASIL | Tiradentes



Tutóia | BRASIL





“ Respirar bem fundo. Sentir o ar que lentamente vai se 
misturando ao meu sangue, irrigando todas as ramificações 
nervosas do meu corpo até sair pelos poros. Assim me 
conecto ao universo e me entrego.  Daí então, estou pronto 
para experienciar um dos atos mais intensos e profundo de 
um ser, a contemplação. 





La Paz | BOLÍVIA



BRASIL | Penalva



Lagoa do Peixe | BRASIL



BOLÍVIA | Salar de Uyuni



Colan | PERU



BRASIL | Manaus



El Boalo | ESPANHA



ESPANHA | Salamanca



Barão de Grajaú | BRASIL



BRASIL | Rio Negrinho 



Imbituba | BRASIL



Cururupu | BRASIL





Barcelos | BRASIL





Alcântara | BRASIL





BRASIL | Alcântara



Laguna | BRASIL



BRASIL | Campo Alegre



Itaiópolis | BRASIL



Guimarães | BRASIL





Cururupu | BRASIL





BRASIL | Morros



Cedral | BRASIL



BRASIL | Santo Amaro do Maranhão



Paulistânia | BRASIL



BRASIL | Riachão



Itaiópolis | BRASIL





“ Quando despertarmos para a união do ser humano com 
todas as outras espécies, nos tornaremos mais felizes. 
Quero cultivar uma existência que seja capaz de navegar 
pela árvore da vida de Malkut a Keter e, compreender que 
cumplicidade é aceitar, incondicionalmente, que sou uma 
partícula de um Universo Uno. 



Itapecuru Mirim | BRASIL





BRASIL | São José de Ribamar



Cururupu | BRASIL



BRASIL | Queimada dos Britos



Lagoa do Peixe | BRASIL



BRASIL | Codó



Santo Amaro do Maranhão | BRASIL



BRASIL | Manaus



Riachão | BRASIL



BRASIL | Santo Amaro do Maranhão



Centro Novo do Maranhão | BRASIL





Alcântara | BRASIL



BRASIL | Araioses



Itaiópolis | BRASIL



BRASIL | Alto Parnaíba



São Bento do Sul | BRASIL
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Bauru | BRASIL



BRASIL | Lagoa do Peixe
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Duartina | BRASIL





BRASIL | Alto Paraíso de Goiás



Coina | PORTUGAL



BRASIL | São Bento do Sul



São Luís | BRASIL



BRASIL | São Luís



São Luís | BRASIL



BRASIL | Adrianópolis



Chapadinha | BRASIL



BRASIL | Alcântara



Rio Negro | BRASIL





“ Diante da beleza incontestável da Pachamama vivo 
experiências místicas intensas que me deixam num estado 
de euforia que não sou capaz de descrever. Para alguns, 
poderia ser tão além da razão, a ponto de confundirem 
com episódios psicóticos. Entendo que muitos jamais 
compreenderão o que é essa felicidade transcendente 
com uma esmagadora sensação de contentamento. Diante 
disso, às vezes, preciso ser egoísta.



Pomerode | BRASIL





BRASIL | Itaiópolis



Carolina | BRASIL
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Jaguariaíva | BRASIL
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Itaiópolis | BRASIL



BRASIL | Major Vieira



Rio Negrinho | BRASIL



Rio Negro | BRASIL
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