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Alegria
rítmica
e felicidade
colorida
Paul Brouns traz novos significados
para a arquitetura e fotografia
Por Pâmilla Vilas Boas

Geometria, ritmo e cor. Estes são os
principais elementos da fotografia
de Paul Brouns que trazem novos
significados para a arquitetura, a
partir da recomposição de detalhes
fotográficos. Outros significados
também para a fotografia digital,
que assume novos contornos em
sua obra. Quando Paul começou a
utilizar câmeras digitais, logo descobriu
múltiplas possibilidades de ampliar seu
escopo criativo com os novos recursos
disponíveis.
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A obra “Summer Song” do fotógrafo Paul Brouns revela
seu olhar único para a fotografia de arquitetura.
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“Blue in Green” e “Corridors
of Insomnia” trazem
novos significados para
a arquitetura a partir da
recomposição de detalhes
fotográficos.

A obra “East of the sun”
tensiona os limites e as
interseções entre o realismo
da imagem arquitetônica
e a composição de uma
imagem artística.

O fotógrafo, designer e artista

como janelas, portas, paredes,

holandês Paul Brouns mantém um

cores, reflexos e sombras, criando

método criativo que desconstrói

verdadeiras tapeçarias. Uma das

o processo fotográfico, de forma a

principais plataformas de difusão

tensionar os limites e as interseções

do seu trabalho é o Instagram

entre o realismo da imagem

(@paulbrouns) que conta com

arquitetônica e a composição de

quase 30 mil seguidores e um feed

uma imagem artística. Essa é a

que impressiona pelas cores e pelos

sua principal potência ao utilizar a

traços, nos limites entre fotografia,

fotografia como meio de expressão.

pintura e arquitetura.

"Outro aspecto do meu trabalho é
que, às vezes, crio novas impressões

"Você pode olhar para a

sobre os espaços recombinando

arquitetura e se concentrar apenas

detalhes fotográficos. Seria

nas formas abstratas. Você pode

maravilhoso se tais composições, no

compor uma imagem como se

final, inspirassem os arquitetos em

estivesse montando uma tela

troca", ressalta.

de uma maneira que Mondrian
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poderia ter feito. O que gosto
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Atualmente, o principal projeto do

na fotografia é que, junto com a

fotógrafo é o Urban Tapestries ou

maneira abstrata de olhar, você

Tapeçarias Urbanas, no qual Paul

ainda pode reconhecer os detalhes

compartilha sua visão sobre a beleza

do mundo real em que vivemos.

abstrata da arquitetura urbana.

Esses minúsculos retângulos da

A proposta é utilizar elementos

composição abstrata podem se
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“Like a cool breeze” e
“Palace of hidden desires”
apontam para a influência
da pintura e do design na
obra de Paul.

tornar mais interessantes quando um

telefones e drones ao nosso redor.

cerâmica, ilustrações, metal islâmico

olhar atento os evidencia", explica.

E, claro, também há desvantagens

ou escritos antigos encontrados em

nesse desenvolvimento. Mas, quando

tijolos de argila.

Quando começou a utilizar o

eu decido sair e tirar algumas fotos

Instagram, Paul pôde visualizar o

novas, esqueço tudo isso. “Só pego a

Essas múltiplas inspirações vem

conjunto de sua obra num feed

bicicleta com minha câmera e ainda

também do fato de Paul ter atuado

sempre em expansão. Assim, teve

fico surpreso com o que me chama a

como pintor por muitos anos e

uma nova visão sobre seu trabalho

atenção em qualquer canto", reflete.

ainda trabalhar como designer

e aprendeu a fazer escolhas para

em complemento ao seu trabalho
Múltiplas linguagens

construir um perfil capaz de traduzir
uma mensagem potente aos seus

trabalha-se com cor, contraste, ritmo

seguidores. "Isso me trouxe mais foco e

Paul ganhou sua primeira câmera aos

e saturação para obter o bom humor:

me fez redescobrir um estilo similar ao

18 anos, quando começou a estudar

você pode fazê-lo com pincel sobre

que eu tinha como pintor. O Instagram

na Art Academy. Imediatamente,

tela, trabalhando em uma foto ou

também me colocou em contato com

ele descobriu seu fascínio pelo ritmo,

escolhendo o papel certo e usando

muitas outras pessoas criativas ao redor

linhas e geometria e encontrou

uma fonte e espaçamento específicos

do mundo - incluindo outros fotógrafos

em elementos arquitetônicos,

ao projetar a página de um livro",

e artistas - e é revigorante poder ver

como portões, janelas, arcos e

explica.

o que as pessoas estão fazendo.

superfícies, uma forma de se expressar

Outra vantagem de usar o Instagram

artisticamente. A maneira como ele

Para ele, o principal objetivo é que o

é que você recebe feedback sobre

fotografa edifícios traz uma visão

trabalho tenha uma forte sensação

o que compartilha com o mundo

muito particular e uma forma pessoal

gráfica. "Sempre tento encontrar

e também ajuda a divulgar meu

de contar sua história a partir da

imagens que, intuitivamente, chamam

trabalho. Quando expus em Tóquio,

fotografia.

minha atenção de alguma forma.

fiquei agradavelmente surpreso ao

Pode ser a luz, combinação de cores
Além da principal inspiração que

ou um certo padrão que gosto.

já conheciam meu trabalho há vários

são os elementos arquitetônicos, o

Depois disso, busco configurações

anos", revela.

fotógrafo percebe a influência da

de edição para chegar o mais

pintura e do design em sua obra.

perto possível da essência. Removo

Com a quantidade de fotos

"Adoro reconhecer elementos de

elementos perturbadores, às vezes

compartilhadas no aplicativo,

design gráfico em edifícios: algumas

repito elementos e encontro um

é quase impossível descobrir e

fachadas podem até me lembrar

equilíbrio correto de luz e cor", ressalta.

surpreender o mundo com algum

alguns hieróglifos abstratos. Em outros

O fotógrafo explica que obtém esse

lugar desconhecido. Paul, por

casos, o padrão de cores de um prédio

resultado mantendo a profundidade

exemplo, chegou a ver locais se

com os detalhes certos, pode até

da imagem o mais superficial possível.

transformando em destaques turísticos

mesmo evocar uma peça de música

“Você pode ver isso em minha

apenas por que foram fotografados e

jazzística para mim. É isso que faz

série Urban Tapestry: fachadas que

compartilhados milhares de vezes. É

com que estar vivo e olhando para o

preenchem toda a imagem para que

por isso que o fotógrafo busca o novo

mundo seja tão fascinante", descreve.

a foto do prédio esteja completamente

Artistas como Paul Klee, Mondrian,

alinhada com a superfície de uma

David Hockney ou Mark Tobey também

impressão (ou tela) e sem o contexto

são fontes de inspiração criativa, revela

do entorno (o céu, a rua)”, completa.

ao nosso olhar apressado. "Claro
que a quantidade de pessoas que
compartilham fotos é inacreditável
nos dias de hoje. Existem câmeras,
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entrar em contato com pessoas que

em detalhes cotidianos quase invisíveis
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artístico. "Em qualquer disciplina,

o fotógrafo. Além disso, Paul é um
admirador das artes decorativas como
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