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RESUMO

Os primeiros estúdios fotográficos de Belo Horizonte são uma parte pouco estudada da história da fotografia na capital. Para contribuir com essa ordem de investigações, a

presente pesquisa focaliza a evolução tecnológica do Foto Zatz, estúdio fundado nos anos 1940 pelo ucraniano Vladimiro Zatz. A investigação apoia-se nas teorias mais recentes

sobre a imagem fotográfica, que desobrigam a fotografia a uma função meramente documental para percebê-la como percorrida também por variáveis estéticas. Na primeira

etapa da pesquisa, selecionaram-se dentre os milhares de negativos 3x4 do Zatz aqueles capazes de contar a história tecnológica do estúdio. Também se analisou a rotina da

casa, com entrevistas filmadas aos seus funcionários. Por meio da consulta ao acervo e das entrevistas, compreendeu-se o aprimoramento técnico do Zatz, a par da evolução da

fotografia. Verificou-se que, a princípio, o estúdio usava placas de vidro emulsionadas, material disponível no mercado nos anos 1950. Nos anos 1960, as placas de vidro foram

substituídas pelos acetatos transparentes, utilizados até 2006. Também integrou a história tecnológica do Zatz a introdução, em 1996, das fotografias em cores, reveladas no

próprio local. As técnicas analógicas entraram em obsolescência em 2006, porém, quando ocorreu a conversão do Foto Zatz à tecnologia digital. Particularmente o grafite

desempenhou, ao longo dos anos, importante papel na qualidade dos serviços oferecidos pela casa. A técnica apagava manchas e defeitos do negativo. Combinada ao uso de

holofotes, filmes mais sensíveis, além de um preparo dos modelos com roupas elegantes, o grafite permitia gerar fotos aptas a veicular a imagem social almejada pelo cliente.

Ainda em andamento, a pesquisa conclui parcialmente que o refinamento visual é o que garante ao Zatz, ainda hoje, uma clientela fiel, que busca no estúdio imagens técnica e

esteticamente perfeitas, revestidas de um ideal de beleza inscrito nas tradições do retrato clássico.
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