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O álbum de viagem²
The travel álbum
Resumo
Este ensaio fotográfico carregado de afeto, é sobre o tempo, esquecimento e
impregnações. Nele aproximo imagens de um álbum de fotografias analógicas em
preto e branco, do final dos anos 1950 e, uma sequência de fotografias que fiz Berlim,
em 2015. O álbum era de minha mãe. As fotos foram tiradas durante a sua viagem
de final de curso, uma turnê marítima, que a turma de estudantes de arquitetura da
UFRGS fez à Europa, no ano de 1957 (ou seria 1956?). Aquelas fotografias já muito
me intrigaram, eram apenas cinco mulheres numa turma de trinta alunos. Quem
eram elas e eles? Quem é o autor das fotografias? Não sei.
As relações que estabeleci entre as imagens, procurando convergências que geram
impregnações entre lugares, tempos e cenas, narram uma história marcada por
lembranças e apagamentos.
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Abstract
This affectionate photographic essay is about time, forgetfulness and impregnations.
It brings together images from an analogue black-and-white photo album from the late
1950s, and a sequence of photos I made in Berlin in 2015. The album was from my
mother. The photos were taken during their ﬁnal year voyage, a sea tour, that the UFRGS
architecture student class made to Europe in 1957 (or was it 1956?). Those photographs
have intrigued me so much, they were just ﬁve women in a class of thirty students. Who
were they and they? Who is the author of the photographs? Do not know.
The relations I established between the images, looking for convergences that
generate impregnations between places, times and scenes, tell a story marked by
memories and erasures.
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