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IMAGENS ENTRELAÇADAS
Ásia-Brasil pelas lentes do fotoclubismo

IATã cANNABrAvA E YuDI rAfAEL

Em julho de 1963, quando inaugurou uma mostra 
individual na sede do Foto-Cine Clube Bandeirante 
(fccB), em São Paulo, o fotógrafo chinês Lang Jingshan 
(1892-1995) encontrou uma máquina de produção e 
reflexão sobre fotografia como talvez jamais tivesse 
visto. A entidade organizava naquele ano seu 22º salão 
internacional – com 478 trabalhos de 269 autores de 
24 países – e seu Boletim chegaria no mês seguinte à 
138ª edição. Refletida no título de membro honorário 
concedido a ele pelo presidente do fccB, Eduardo 
Salvatore, a identificação foi imediata.

De origens antípodas, a confirmar o caráter transnacional 
da cultura fotoclubista, as experimentações de Lang eram 
da mesma natureza que as conduzidas aqui pelos colegas 
brasileiros, entre os quais se encontravam nomes como 
Roberto Yoshida (1911-78) e Takashi Kumagai (1920-78). 
Fosse em Taiwan, onde se refugiou depois da revolução 
comunista na China, em 1949, fosse em São Paulo, berço 
da fotografia modernista no país, a busca era uma só – 
como transcender as limitações impostas pela câmera 
e criar um circuito para a circulação de seus trabalhos, 
independentemente do mercado profissional, dominado 
pelo fotojornalismo e pela propaganda.

Imagens entrelaçadas – Ásia-Brasil pelas lentes 
do fotoclubismo se aventura por esse território a 
partir do reconhecimento mútuo e das aproximações 
poéticas entre o trabalho de Lang e dos fotoclubistas 
asiáticos de São Paulo. A exposição propõe um olhar 
sobre a contribuição desses criadores em trânsito – 
ou em transe – para a constituição do corpo de obras 
da fotografia moderna brasileira, valendo-se também 
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da apresentação de um conjunto de documentos 
do fotoclubismo paulistano. Por essas lentes, 
podem-se visualizar itinerários pouco examinados 
pela historiografia.

Em um longo artigo sobre a noite de abertura da exposição 
de Lang, o Boletim de julho-agosto daquele ano esclarecia 
ao leitor a importância da obra do “pai da fotografia de 
arte chinesa”: “uma vez dominada a sua técnica”, dizia a 
publicação, “sua preocupação maior foi incorporar a essa 
invenção ocidental toda a poesia e estilo da tradicional 
arte chinesa”. Para o fotógrafo viajante, suas fotografias 
compostas, produzidas com mais de um negativo, 
adaptavam a técnica da pintura chinesa à fotografia, 
expressando uma natureza “corrigida e retocada”. “Afinal”, 
indagava, “não estiveram os artistas chineses fazendo 
figuras compostas todo o tempo?”.1

Como reflexo da cultura fotoclubista global promovida 
no pós-guerra pela fIAp, a Federação Internacional de 
Arte Fotográfica, a produção de Lang estava inserida em 
um circuito alternativo cuja diretriz ideológica defendia 
uma reconfiguração igualitária da representação 
dos países dito periféricos2. Não por acaso, quando 
esteve de passagem por São Paulo e Rio de Janeiro, 
ele acabara de percorrer os Estados Unidos e países 
da Europa, informava o Boletim, “onde, como delegado da 
Photograpic Society of China, participara do 7º Congresso 
da fIAp (Atenas, Grécia)”.

A visita de Lang, entretanto, era apenas o lado mais 
festivo de uma transformação em curso no Brasil. Se até 
a década de 1940 a participação estrangeira nos salões 
internacionais realizados no país esteve limitada a 
delegações sul-americanas, estadunidenses e europeias,3 
com o impulso da fIAp à globalização fotoclubista a 
produção asiática conquistaria seu espaço aqui também, 
com uma participação importante inclusive nas glórias do 
fccB. Com o relaxamento das restrições implementadas 

pelo Estado Novo durante a Segunda Guerra, muitos 
nipo-brasileiros encontraram na agremiação uma 
nova abertura para o circuito cultural em São Paulo. 
É nesse contexto que a experiência de desterro desses 
criadores imigrantes pode ter encontrado ressonância 
nas celebradas fotografias compostas de Lang, em que 
a nostalgia da terra natal se infiltrava em paisagens 
de uma China idealizada. 

Além de revelar uma investigação artística em sintonia, 
por meio da adoção de um vocabulário e de temas 
comuns – como se nota em certas paisagens aqui reunidas 

–, o conjunto apresentado evidencia também o papel 
constitutivo de nomes menos conhecidos da Escola 
Paulista. Ao aproximarmos dois grandes movimentos 
do fotoclubismo global – o das fotografias compostas de 
Lang Jingshan e o da modernidade fotográfica do fccB –, 
podemos revisitar histórias locais e globais da fotografia 
de arte do século 20 com lentes outras que não a de um 
olhar eurocentrado. 

1. J. E. L. S., Encontro com Chin-san Long, Boletim Foto-Cine Clube Bandeirante,  
São Paulo, n. 138, p. 14, jul.-ago. 1963.

2. Tifentale, Alise, The “Olympiad of Photography”: Fiap and the Global Photo-
Club Culture, 1950–1965, PhD dissertation, The City University of New York, 2020.

3. Navarrete, José Antonio, “Circulando junto com o Foto-Cine Clube Bandeirante,  
1939-82”, In Foto Cine Clube Bandeirante: Itinerários globais, estéticas em 
transformação, curadoria: Iatã Cannabrava e José Antonio Navarrete, São Paulo: 
Almeida e Dale Galeria de Arte, 2022.



ENTANGLED IMAGES
Asia-Brazil through the lenses of photoclubism

IATã cANNABrAvA AND YuDI rAfAEL

In July 1963, when Chinese photographer Lang Jingshan 
(1892–1995) opened a solo show at the headquarters 
of Foto-Cine Clube Bandeirante (fccB) in São Paulo, 
he found a machine for photography production and 
reflection as he had perhaps never seen before. That year, 
the entity organized its 22nd international exhibition 

– with 478 works by 269 authors from 24 countries – 
and its Bulletin would reach its 138th edition in the 
following month. The identification was immediate, 
as demonstrated by the title of honorary member granted 
to him by the president of fccB, Eduardo Salvatore.

Of antipodal origins, confirming the transnational 
character of photoclub culture, Lang’s experiments 
were analogous to their counterpart conducted here 
by his Brazilian colleagues, among whom were names 
such as Roberto Yoshida (1911–78) and Takashi Kumagai 
(1920–78). Whether in Taiwan, where he took refuge 
after the communist revolution in China in 1949, or São 
Paulo, the birthplace of modernist photography in the 
country, the search was the same – how to transcend the 
limitations imposed by the camera and create a space 
to circulate their works outside the professional market, 
dominated by photojournalism and advertising.

“Entangled Images – Asia-Brazil through the lenses 
of photoclubism” ventures into this territory by 
considering the mutual recognition and poetic 
approximations between the work of Lang and those 
of Asian fotoclubistas from São Paulo. The exhibition 
looks at the contribution of these creators in transit – 
or in trance – to the body of works of modern Brazilian 
photography. It also presents a set of documents on São 

1. Boletim Foto-Cine 71-72; 1952, Eijiryo Sato 2. Boletim Foto-Cine 92; 1953, Roberto Yoshida  
3. Boletim Foto-Cine 138; 1963, Lang Jingshan 4. Boletim Foto-Cine 187; 1972, Takashi Kumagai
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Paulo’s photoclubism. Through their lenses, we can 
visualize itineraries little examined by historiography.

In a lengthy article covering the opening night of 
Lang’s exhibition, that year’s Bulletin clarified the 
importance of the work by the “father of Chinese art 
photography”. “Once he mastered the technique,” said 
the publication, “his main concern was to incorporate 
into this western invention all the poetry and style of 
traditional Chinese art”. For the traveling photographer, 
his composite photographs, created with more than one 
negative, adapted the technique of Chinese painting 
to photography, expressing a “corrected and retouched” 
nature. “After all,” he asked, “have not Chinese artists 
been making composite figures all the time?”.1

Reflecting the global post-war photoclub culture promoted 
by fIAp, the International Federation of Photographic Art, 
Lang’s production was integrated into an alternative circuit 
whose ideological orientation defended an egalitarian 
reconfiguration of the representation of so-called 
peripheral countries2. Not by chance, when he was 
visiting São Paulo and Rio de Janeiro, he had just arrived 
from a trip through the United States and European 
countries, informed the Bulletin, “where, as a delegate 
of the Photographic Society of China, he had participated 
in the 7th Congress of fIAp (Athens, Greece)”.

Lang’s visit, however, was just the most festive aspect 
of an ongoing transformation in Brazil. Until the 1940s, 
foreign participation in international exhibitions held 
in the country was limited to South American, American, 
and European delegations3. Afterward, with fIAp’s 
impulse to photoclub globalization, Asian photography 
would also find a space here, which included a meaningful 
participation in the glories of fccB. With the relaxation 
of restrictions implemented by the Estado Novo during 
World War II, many Japanese-Brazilians sought in the 
association a new opening for São Paulo’s cultural circuit. 

In this context, these immigrant creators’ experience 
of exile may have found resonance in Lang’s celebrated 
composite photographs, in which nostalgia for the 
homeland infiltrated the landscapes of an idealized China.

In addition to revealing an artistic investigation in 
tune, through the adoption of common vocabulary and 
themes – as can be seen in certain landscapes gathered 
here – the body of work presented in this exhibition 
also highlights the constitutive role of lesser-known 
names of the Escola Paulista. By approaching two 
significant movements of global photoclubism – that of 
the composite photographs by Lang Jingshan and fccB’s 
photographic modernity– we can revisit local and global 
histories of 20th-century art photography with lenses 
other than that of a Eurocentric gaze.

1. J. E. L. S., Encontro com Chin-san Long, Boletim Foto-Cine Clube Bandeirante,  
São Paulo, n. 138, p. 14, Jul-Aug. 1963.

2. Tifentale, Alise, The “Olympiad of Photography”: Fiap and the Global Photo-
Club Culture, 1950–1965, PhD dissertation, The City University of New York, 2020.

3. Navarrete, José Antonio, “Circulating with the Foto-Cine Clube Bandeirante,  
1939-82”, In Foto Cine Clube Bandeirante: Itinerários globais, estéticas em 
transformação, curadoria: Iatã Cannabrava e José Antonio Navarrete, São Paulo: 
Almeida e Dale Galeria de Arte, 2022.



 
 

� 
20. 



21. 22. 



23. 



25. 

24. 

 
27. 

26. 
 



28. 29.



↑ 
30. 

� 
31. 



1. TAkAShI kuMAGAI 
Trilhos 
— 
s.d. 
n.d. 
fotomontagem 
photomontage
gelatina e prata  
sobre papel  
gelatin silver print 
vintage 
40,7 × 30,8 cm 
Coleção particular 
Private collection

2. TAkAShI kuMAGAI 
Chaminés 

— 
c.1972 
fotomontagem 
photomontage
gelatina e prata  
sobre papel  
gelatin silver print 
vintage 
29,7 × 39,5 cm 
Coleção particular 
Private collection

3. TAkAShI kuMAGAI 
Reflexos
— 
s.d. 
n.d. 
gelatina e prata  
sobre papel 
gelatin silver print 
vintage 
41 × 31,3 cm 
Coleção particular 
Private collection

4. roBErTo YoShIDA 
Túnel
— 
s.d. 
n.d. 
gelatina e prata  
sobre papel 
gelatin silver print 
vintage 
39,5 × 29,6 cm 
Coleção particular 
Private collection

9. chEN LIh-foNG
Barca e Redes 
— 
s.d. 
n.d. 
gelatina e prata  
sobre papel 
gelatin silver print 
vintage 
40,5 × 31 cm 
Coleção particular 
Private collection

10. kIYoShI TAkAhAShI
Nº 4 - Itanhaém
— 
s.d. 
n.d. 
gelatina e prata  
sobre papel 
gelatin silver print 
vintage 
37,4 × 29 cm 
Coleção particular 
Private collection

11. IrAcY ANDo 
Três variações sobre  
o mesmo tema

— 
s.d. 
n.d. 
fotomontagem 
photomontage 
gelatina e prata  
sobre papel 
gelatin silver print 
vintage 
31,5 × 41 cm 
Coleção particular 
Private collection

12. roBErTo YoShIDA 
Colecionador 

— 
s.d. 
n.d. 
table-top 
gelatina e prata  
sobre papel 
gelatin silver print 
vintage 
30 × 38,4 cm 
Coleção particular 
Private collection

5. LANG JINGShAN 
Silvery stream 

— 
s.d. 
n.d. 
gelatina e prata  
sobre papel 
gelatin silver print 
vintage 
38 × 30,5 cm 
Coleção particular 
Private collection

6. WELLINGToN LEE 
Holding 
— 
s.d. 
n.d. 
gelatina e prata  
sobre papel 
gelatin silver print 
vintage 
50,5 × 39,5 cm 
Coleção particular 
Private collection

7. MASATokI oTSukA 
Reflexos II 
— 
c. 1950 
gelatina e prata  
sobre papel 
gelatin silver print 
vintage 
38,6 × 28,8 cm 
Coleção particular 
Private collection

8. kAzuo kAWAhArA
Espumas 
— 
c. 1952 
gelatina e prata  
sobre papel 
gelatin silver print 
vintage 
39,2 × 30,5 cm 
Coleção particular 
Private collection

13. roBErTo YoShIDA 
Retoque no salão
— 
s.d. 
n.d. 
fotomontagem 
photomontage
gelatina e prata  
sobre papel  
gelatin silver print 
vintage 
37,5 × 29 cm 
Coleção particular 
Private collection

14. roBErTo YoShIDA 
Sem título 

— 
s.d. 
n.d. 
table-top 
gelatina e prata  
sobre papel 
gelatin silver print 
vintage 
30,9 × 40,2 cm 
Coleção particular 
Private collection

15. EIJIrYo SATo 
Sem título 

— 
s.d. 
n.d. 
gelatina e prata  
sobre papel 
gelatin silver print 
vintage 
36,5 × 28,5 cm 
Coleção particular 
Private collection

16. NoBuJI NAGASAWA 
Café

— 
s.d. 
n.d. 
gelatina e prata  
sobre papel 
gelatin silver print 
vintage 
40,2 × 30 cm 
Coleção particular 
Private collection
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17. LANG JINGShAN  
Still life

— 
s.d. 
n.d. 
fotografia composta 
composite photography 
gelatina e prata  
sobre papel 
gelatin silver print 
vintage 
36,3 × 29,5 cm 
Coleção particular 
Private collection

18. chEN LIh-foNG  
Sem título 

— 
s.d. 
n.d. 
gelatina e prata  
sobre papel 
gelatin silver print 
vintage 
31,1 × 40,9 cm 
Coleção particular 
Private collection

19. roBErTo YoShIDA 
Folhas ao vento (matriz)
— 
c. 1956 
fotomontagem 
photomontage 
gelatina e prata  
sobre papel 
gelatin silver print 
vintage 
39,8 × 30 cm 
Coleção particular 
Private collection

20. TAkAShI kuMAGAI 
Solarização 4 

— 
c. 1970 
gelatina e prata  
sobre papel 
gelatin silver print 
vintage 
41,1 × 31,3 cm 
Coleção particular 
Private collection

25. TAkAShI kuMAGAI 
Amor 
— 
s.d. 
n.d. 
fotomontagem 
photomontage 
gelatina e prata  
sobre papel 
gelatin silver print 
vintage 
30,9 × 40,9 cm 
Coleção particular 
Private collection

26. TAkAShI kuMAGAI 
Namorados 
— 
s.d. 
n.d. 
fotomontagem 
photomontage 
gelatina e prata  
sobre papel 
gelatin silver print 
vintage 
31 × 40,9 cm 
Coleção particular 
Private collection

27. LANG JINGShAN 
Morning fog
— 
s.d. 
n.d. 
fotografia composta 
composite photography 
gelatina e prata  
sobre papel 
gelatin silver print 
vintage 
28,8 × 35 cm 
Coleção particular 
Private collection

28. LANG JINGShAN 
Longevity 
— 
s.d. 
n.d. 
fotografia composta 
composite photography 
gelatina e prata  
sobre papel 
gelatin silver print 
vintage 
39,5 × 29,7 cm 
Coleção particular 
Private collection

21. TAkAShI kuMAGAI 
Formas e linhas 
— 
c. 1977 
fotomontagem 
photomontage 
gelatina e prata  
sobre papel 
gelatin silver print 
vintage 
40,6 × 30,4 cm 
Coleção particular 
Private collection

22. TAkAShI kuMAGAI 
Sem título 

— 
s.d. 
n.d. 
fotomontagem 
photomontage 
gelatina e prata  
sobre papel 
gelatin silver print 
vintage 
41,6 × 27,8 cm 
Coleção particular 
Private collection

23. IrAcY ANDo 
Flor aquática
—
s.d. 
n.d.
fotomontagem 
photomontage 
gelatina e prata  
sobre papel 
gelatin silver print
vintage
30 × 39 cm
Coleção particular
Private collection

24. kAzuo kAWAhArA  
Manhã no Rio Tiête
— 
c. 1954 
gelatina e prata  
sobre papel 
gelatin silver print 
vintage 
30,4 × 40,1 cm 
Coleção particular 
Private collection

29. LANG JINGShAN 
Courtship 

— 
s.d. 
n.d. 
fotografia composta 
composite photography 
gelatina e prata  
sobre papel 
gelatin silver print 
vintage 
42 × 29,3 cm 
Coleção particular 
Private collection

30. LANG JINGShAN 
Mandarin ducks 
— 
s.d. 
n.d. 
fotografia composta 
composite photography 
gelatina e prata  
sobre papel 
gelatin silver print 
vintage 
29 × 39,3 cm 
Coleção particular 
Private collection

31. LANG JINGShAN 
Autumn settings 
— 
s.d. 
n.d. 
fotografia composta 
composite photography 
gelatina e prata  
sobre papel 
gelatin silver print 
vintage 
39,4 × 29,4 cm 
Coleção particular 
Private collection
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