




DESVIOS NA PAISAGEM

A exposição apresenta sentidos pictóricos a partir de 
alterações nos procedimentos do sistema fotográfico, 
trazendo o olhar do público para paisagens criadas em 
tempos dilatados. Há o desvio do domínio do visível de 
seu aspecto objetivo. O conjunto de séries aponta para 
questionamentos sobre permanência, urbanidade 
seletiva, visibilidade, acaso e a natureza manipulável da 
imagem técnica hoje. 

Os trabalhos foram desenvolvidos entre 2008 e 2012 e 
são parte de uma pesquisa maior sobre os diversos 
processos de geração, construção e entendimento das 
imagens. A observação do entorno se dá como processo 
contínuo e o uso da fotografia e seus dispositivos 
constroem campos de significação entre visualidade e 
memória.

DEVIATIONS IN THE LANDSCAPE

This exhibition presents pictorial senses after alterations 
in the procedures of the photographic system, leading the 
view of the public to landscapes created in dilated times. 
There is the deviation of the domain of the visible from its 
objective aspect. The set of series points to questioning 
over permanence, selective urbanity, visibility, 
randomness, and the manipulable nature of today’s 
technical image. 

The works have been created between 2008 and 2012 
and they are part of a major research about different 
processes of generation, construction, and understanding 
of images. The observations of the environment happen 
as a contiguous process and the use of photography and 
its devices build fields of signification between visuality 
and memory.





Duas das cinco séries da mostra levam em conta o 
acaso em seus motivos de criação. Dupla Paisagem é 
apresentada aqui em três dípticos. Cada um deles 
compreende um lapso de tempo de dez anos, em que o 
ano inicial é a data da captura da imagem e o ano final 
corresponde ao ano em que o filme foi revelado e teve 
suas cópias ampliadas. Nesse período de latência, 
colônias de mofo foram cultivadas dentro das bobinas. 
Essa série é como um engenho contaminado em que 
traços do passado são sobrepostos por essa variável 
biológica, produtora de resultados imprevisíveis: 
rizomas nas paisagens-teste (lua ou sol, céu, encosta de 
morro, e alguns fotogramas velados) desfiguram 
totalmente o sentido indicial, numa ocupação caótica 
planejada, mas não controlada.

Outro procedimento auto-organizado é utilizado para 
criar Vista para o Nada. Mostro duas imagens dessa 
série em que a sugestão de paisagem pode levar o leitor 
a imaginar possíveis cenas. Não há nenhum instante 
retratado. A imagem surge da interação de um líquido 
revelador entre um negativo e um positivo de filmes 
fotográficos instantâneos vencidos e previamente 
velados pela luz. Com originais de 9×12 cm, paisagens 
químicas tomam dimensões fractais ao serem 
ampliadas em até 1400%.

Two of the five series shown take advantage of random 
processes in their creation. Dupla Paisagem [Double 
Landscape] is presented here in three diptychs. Each of 
them comprise a time lapse of ten years, when the initial 
year is the date of the capture of the image and the final 
year corresponds to the year when the film was 
developed and had their copies printed. In this latency 
period, colonies of mold were cultivated inside the 
spools. This series is like a contaminated engine, where 
traces of the past are overlapped by this biological 
variation, producing unpredictable results: rhizomes in 
these test-landscapes (moon or sun, hillside and some 
veiled photograms) totally disfigures the indexical sense, 
in a planned and chaotic occupation, but not controlled.

Another self-organized procedure is used to create Vista 
para o Nada [View from Nothing]. I show two images of 
this series, in which the suggestion of landscape can take 
the reader to imagine possible scenes. There is no 
instant depicted. The image comes from the interaction 
of a developing liquid between a negative and a positive 
of expired instant photographic films previously veiled by 
daylight. With originals measuring 4×5 inches, chemical 
landscapes get fractal dimensions when they are 
enlarged up to 1400%.





PEDRO VICTOR BRANDÃO
Sem Título #3 e #4 (2000-2010)
Da série “Dupla Paisagem”
Impressão em gelatina e prata com viragem em selênio
Díptico
50 x 75 cm (cada imagem)
Edição de 3 + 1 PA

Untitled #3 and #4 (2000-2010)
From the series “Double Landscape”
Selenium toned gelatin silver print
Diptych
50 x 75 cm / 19,68 x 29,52 in (each image)
Edition of 3 + 1 AP



PEDRO VICTOR BRANDÃO
Sem Título #5 e #6 (2001-2011)
Da série “Dupla Paisagem”
Impressão em gelatina e prata com viragem em selênio
Díptico
50 x 75 cm (cada imagem)
Edição de 3 + 1 PA

Untitled #5 and #6 (2001-2011)
From the series “Double Landscape”
Selenium toned gelatin silver print
Diptych
50 x 75 cm / 19,68 x 29,52 in (each image)
Edition of 3 + 1 AP



PEDRO VICTOR BRANDÃO
Sem Título #7 e #8 (2002-2012)
Da série “Dupla Paisagem”
Impressão em gelatina e prata com viragem em selênio
Díptico
50 x 75 cm (cada imagem)
Edição de 3 + 1 PA

Untitled #7 and #8 (2002-2012)
From the series “Double Landscape”
Selenium toned gelatin silver print
Diptych
50 x 75 cm / 19,68 x 29,52 in (each image)
Edition of 3 + 1 AP





Sem Título #4, 2012
Da série “Vista para o Nada”

Impressão cromogênica
126 x 166 cm

Edição de 3 + 1 PA

Untitled #4, 2012
From the series “View from Nothing”

C-print
126 x 166 cm / 49,60 x 65,35 in

Edition of 3 + 1 AP

PEDRO VICTOR BRANDÃO



PEDRO VICTOR BRANDÃO
Sem Título #5, 2012
Da série “Vista para o Nada”
Impressão cromogênica
80 x 60 cm
Edição: PA 1

Untitled #5, 2012
From the series “View from Nothing”
C-print
80 x 60 cm / 31,49 x 23,62 in
Edition: AP 1



Do químico para o numérico, a série Não Civilizada 
também estreita os laços da fotografia com a pintura num 
momento de realização liquefeita em bits. Em nove 
impressões, quero lembrar que a arquitetura também tem 
seus prazos de validade. São paisagens de um tempo que 
nunca existiu, ainda que seja verossímil. Qualquer traço de 
ocupação civilizatória é removido numa operação de 
ressíntese, compilada por um plugin; e aplicada como 
uma série de retoques em que busco construir a 
visibilidade de uma ordem inexistente (tanto num passado 
não habitado ou num futuro distante, já sem ruínas).

clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &perf_tmp);
perf_edge_points -= perf_tmp.tv_nsec + 
1000000000LL*perf_tmp.tv_sec;
// fill edge_points with points that are near already filled points
// that ensures inward propagation
// first element in pair is complexity of point neighbourhood
vector<pair<int, coordinates=””>> edge_points(0);
get_edge_points(data_points, edge_points);
size_t edge_points_size = edge_points.size();</pair<int,>

(Um trecho do código do algoritmo Resynthesizer)

From chemical to numeric, the series Não Civilizada 
[Uncivilized] also narrows the ties of photography with 
painting in a moment of liquefied realization in bits. In nine 
prints I want to remember that architecture also has its 
own expiration dates. These pieces are landscapes of a 
time that has never happened. Any trace of civilization is 
removed in an operation of re-synthesis, compiled by a 
plug-in; and applied as a routine of retouching by which I 
seek to construct the visibility of an inexistent order (that 
could take place in some inhabited past or in a distant 
future, already without ruins).

clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &perf_tmp);
perf_edge_points -= perf_tmp.tv_nsec + 
1000000000LL*perf_tmp.tv_sec;
// fill edge_points with points that are near already filled points
// that ensures inward propagation
// first element in pair is complexity of point neighbourhood
vector<pair<int, coordinates=””>> edge_points(0);
get_edge_points(data_points, edge_points);
size_t edge_points_size = edge_points.size();</pair<int,>

(A fragment of the code of algorithm Resynthesizer)





Essa série reflete sobre a ordem urbana atual aplicada 
com o choque, definindo uma urbanidade sem margens, 
como se todas as subjetividades tivessem que passar 
por um centro de operações. O uso e o entendimento 
dos espaços urbanos são condicionados à criação de 
uma imagem de estabilidade falsa, tão virtual quanto os 
retoques processados digitalmente.

This series reflects on the actual urban order applied 
with shock, defining a kind of urbanity without margins, 
as if all the subjectivities of the city had to pass by an 
operation center. The use and the understanding of the 
urban space are conditioned to the creation of an image 
of fake stability, which is as much virtual as the digitally 
processed tampering. 



PEDRO VICTOR BRANDÃO
Corcovado #1, 2008
Da série “Não Civilizada”
Impressão em jato de tinta sobre papel de algodão
28 x 33 cm
Edição de 5 + 1 PA

Corcovado #1, 2008
From the series “Uncivilized”
Inkjet print on cotton paper
28 x 33 cm / 11.02 x 12,99 in
Edition of 5 + 1 AP

PEDRO VICTOR BRANDÃO
Corcovado #2, 2008
Da série “Não Civilizada”
Impressão em jato de tinta sobre papel de algodão
28 x 33 cm
Edição de 5 + 1 PA

Corcovado #2, 2008
From the series “Uncivilized”
Inkjet print on cotton paper
28 x 33 cm / 11.02 x 12,99 in
Edition of 5 + 1 AP



PEDRO VICTOR BRANDÃO
Lagoa Rodrigo de Freitas #1, 2010
Da série “Não Civilizada”
Impressão em jato de tinta em papel algodão
33 x 28 cm
Edição de 5 + 1 PA

Lagoa Rodrigo de Freitas #1, 2010
From the series “Uncivilized”
Inkjet print on cotton paper
33 x 28 cm / 12,99 x 11.02 in
Edition of 5 + 1 AP



PEDRO VICTOR BRANDÃO
Pedra da Gávea #1, 2009
Da série “Não Civilizada”
Impressão em jato de tinta em papel algodão
33 x 28 cm
Edição de 5 + 1 PA

Pedra da Gávea #1, 2009
From the series “Uncivilized”
Inkjet print on cotton paper
33 x 28 cm / 12,99 x 11.02 in
Edition of 5 + 1 AP



PEDRO VICTOR BRANDÃO
Corcovado #3, 2011
Da série “Não Civilizada”
Impressão em jato de tinta sobre papel de algodão
28 x 33 cm
Edição de 5 + 1 PA

Corcovado #1, 2011
From the series “Uncivilized”
Inkjet print on cotton paper
28 x 33 cm / 11.02 x 12,99 in
Edition of 5 + 1 AP

PEDRO VICTOR BRANDÃO
Corcovado #4, 2012
Da série “Não Civilizada”
Impressão em jato de tinta sobre papel de algodão
28 x 33 cm
Edição de 5 + 1 PA

Corcovado #2, 2012
From the series “Uncivilized”
Inkjet print on cotton paper
28 x 33 cm / 11.02 x 12,99 in
Edition of 5 + 1 AP



PEDRO VICTOR BRANDÃO
Pedra do Urubu #1, 2011
Da série “Não Civilizada”
Impressão em jato de tinta sobre papel de algodão
28 x 33 cm
Edição de 5 + 1 PA

Pedra do Urubu #1, 2011
From the series “Uncivilized”
Inkjet print on cotton paper
28 x 33 cm / 11.02 x 12,99 in
Edition of 5 + 1 AP

PEDRO VICTOR BRANDÃO
Leme #1, 2010
Da série “Não Civilizada”
Impressão em jato de tinta sobre papel de algodão
28 x 33 cm
Edição de 5 + 1 PA

Leme #1, 2010
From the series “Uncivilized”
Inkjet print on cotton paper
28 x 33 cm / 11.02 x 12,99 in
Edition of 5 + 1 AP



PEDRO VICTOR BRANDÃO
Botafogo #1, 2010
Da série “Não Civilizada”
Impressão em jato de tinta sobre papel de algodão
28 x 33 cm
Edição de 5 + 1 PA

Botafogo #1, 2010
From the series “Uncivilized”
Inkjet print on cotton paper
28 x 33 cm / 11.02 x 12,99 in
Edition of 5 + 1 AP



Também pensando nos processos de apagamento, 
desenvolvo desde 2010 a série Curta, composta por 
fotografias não fixadas e expostas à luz ultravioleta, 
partindo de uma investigação sobre perenidade e 
esgotamento de práticas sociais persistentes no 
contemporâneo. O suporte fotográfico que se deteriora 
com agilidade serve como metáfora para a incerteza (ou 
desconfiança) dos conceitos impressos nele. Na imagem 
apresentada aqui abro o escopo dessa série para a 
discussão sobre territórios especulados. Na imagem, 
temos uma vista do centro da cidade de dentro do 
canteiro de obras do Museu do Amanhã, 
empreendimento importado como uma nave hiper 
tecnológica que, quando estiver pronta, promete levar o 
espectador para o futuro ano de 2061. Este museu é 
icônico para a operação urbana consorciada “Porto 
Maravilha”, atualmente tida como a maior parceira 
público-privada da América Latina.

Also thinking about oblivion processes, I have been 
developing since 2010 the series Curta [Short],, made by 
unfixed photographs exposed to ultraviolet light, ignited 
as an investigation on perenniality and depletion of 
persistent social practices in the contemporary world. The 
photographic support that deteriorates with agility serves 
as a metaphor to uncertainty (or misgiving) about the 
concepts imprinted on it. In the image presented here, I 
open the scope of this series to the discussion about 
speculated territories. In the image, one can see a view of 
the city center of Rio de Janeiro inside the construction 
site of “Museu do Amanhã” [Museum of the Tomorrow], 
which is an enterprise imported as a hypertechonologic 
ship that, when finished, promises to take the spectator to 
the future year of 2061. This museum is an icon to the 
consortial urban operation “Porto Maravilha” [Marvelous 
Port], which is actually the biggest public-private 
partnership in Latin America. 





A chamada “requalificação urbana” associa empreiteiras 
e um banco federal a várias esferas da administração 
pública municipal e as novas características da região 
serão definidas exclusivamente pelo mercado imobiliário, 
levando em conta a expulsão de moradores pobres para 
garantir a permanência frente ao mar de uma elite de 
novos moradores-proprietários, além de turistas 
extasiados que chegam de navio. Títulos de investimento 
imobiliário aquecem o mercado numa legítima venda do 
espaço público, ao mesmo tempo em que novas ruínas 
se anunciam. Uma vez completamente apagada, a 
imagem funciona como signo frágil do que foi um 
presente de comodificação de um território público.

The so called “urban re-qualification” associates private 
contractors and a federal bank to various spheres of 
public municipal administration and the new 
characteristics of the region will be defined exclusively by 
the real estate market, given that the present evictions of 
poor dwellers grant the permanence of an elite of new 
inhabitants-owners in front of the sea, besides rapturous 
tourists that come from cruise trips. Real estate 
investment security papers warm up the market over an 
authentic selling of public space, at the same time when 
new ruins are announced. Once completely faded, the 
image works as a weak sign of what one day was a 
present of commodification of a communal territory. 





PEDRO VICTOR BRANDÃO
Sem Título #3.1 (Territórios especulados – Porto Maravilha), 2012
Da série “Curta”
Impressão em gelatina e prata não fixada
96 x 96 cm
Edição: única

Untitled #3.1 (Speculated Territories – Porto Maravilha), 2012
From the series “Short”
Unfixed gelatin silver print
96 x 96 cm / 37,79 x 37,79 in
Edition: single



Por último, exponho instantes de queda iminente, 
congelados em WYBINWYS (traduzido como “o que você 
compra não é o que você vê”). Esse título vem de uma 
brincadeira com o acrônimo WYSIWYG (o que você vê é o 
que você obtém), que em computação, caracteriza toda e 
qualquer interface de software amigável, em que a edição 
feita por um determinado usuário na tela corresponde ao 
resultado final do arquivo. Atrás de uma película refratora 
aproveitada de monitores quebrados estão cenas em que 
a força da gravidade é determinante. A película impede 
que as pequenas fotografias sejam vistas de frente. Sem 
um esforço de visão periférica, um observador apressado 
pode somente perceber um suporte precário. Talvez haja 
aí uma negação ao poder de sedução da imagem para 
contestar seu lugar num mercado de ambiguidades.

At last, I present instants of imminent fall; frozen in the 

series WYBINWYS (what you buy is not what you see). This 

title comes from a joke with the acronym WYSIWYG (what 

you see is what you get) - in computer science it  

describes every friendly software interface, in which the 

edition that one user makes on the screen corresponds to 

the final result in a file. Behind a refractive pellicle 

refurbished from broken monitors there are scenes where 

the force of gravity is determinant. The pellicle prevents 

that the small photographs can be seen from the front. 

Without an effort of peripheral vision, a hurried observer 

could only perceive a precarious support. Maybe there is 

a negation of the seduction power of images to contest 

its place in a market of ambiguities.







PEDRO VICTOR BRANDÃO
Chuva, 2012
Da série “WYBINWYS” (O que você compra não é o que você vê)
Madeira, película refratora, acrílico, parafusos de aço 
e fotografia em gelatina e prata
26 x 15 x 2,5 cm
Edição: única

Rain, 2012
From the series “WYBINWYS” (What you but is not what you see)
Wood, refractive pellicle, acrylic, steel screws 
And gelatin silver print
26 x 15 x 2,5 cm / 10,23 x 5,90 x 9,84 in
Edition: single



PEDRO VICTOR BRANDÃO
Desmoronamento #1, 2012
Da série “WYBINWYS” (O que você compra não é o que você vê)
Madeira, película refratora, acrílico, parafusos de aço 
e fotografia em gelatina e prata
24,5 x 14,5 x 2 cm
Edição: única

Landslide #1, 2012
From the series “WYBINWYS” (What you but is not what you see)
Wood, refractive pellicle, acrylic, steel screws 
and gelatin silver print
24,5 x 14,5 x 2 cm / 9,64 x 5,70 x 0,78 in
Edition: single



PEDRO VICTOR BRANDÃO
Queda, 2012
Da série “WYBINWYS” (O que você compra não é o que você vê)
Madeira, película refratora, acrílico, parafusos de
aço e fotografia em gelatina e prata
27 x 18,5 x 3 cm
Edição: única

Fall, 2012
From the series “WYBINWYS” (What you but is not what you see)
Wood, refractive pellicle, acrylic, steel screws 
And gelatin silver print
27 x 18,5 x 3 cm / 10,62 x 7,28 x 1,18 in
Edition: single



PEDRO VICTOR BRANDÃO
Pulo, 2012
Da série “WYBINWYS” (O que você compra não é o que você vê)
Madeira, película refratora, acrílico, parafusos de aço e fotografia em gelatina e prata
16 x 20 x 2,5 cm
Edição: única

Jump, 2012
From the series “WYBINWYS” (What you but is not what you see)
Wood, refractive pellicle, acrylic, steel screws and gelatin silver print
16 x 20 x 2,5 cm / 6,29 x 7,87 x 9,84 in
Edition: single



Todas as cinco séries criam uma demanda de leitura. 
Procuro verter tempos e espaços para confundir a pura 
objetividade fotográfica e apontar a desconstrução do 
instante. Deixando de lado as realidades que a fotografia 
poderia confirmar, junto com suas capacidades 
representativas, busco fazer o leitor atentar com mais 
cuidado para os defeitos e qualidades sutis das imagens 
e dos imaginários que o cercam.

Pedro Victor Brandão
Setembro 2012

All five series create a demand for reading. I seek to stir 
up time and space to confuse the pure photographic 
objectivity and point out the deconstruction of the instant. 
Leaving aside the realities that photography could 
confirm, along with their representative capacities, I aim 
to make the readers look more carefully to the defects 
and subtle qualities of the images and of the imaginary 
that surround them.

Pedro Victor Brandão
September 2012



PEDRO VICTOR BRANDÃO nasceu em 1985 no Rio de Janeiro, 
onde vive e trabalha. Graduado em Fotografia pela UNESA (Rio 
de Janeiro, 2009), frequentou cursos livres na EAV Parque 
Lage (Rio de Janeiro, 2010 e 2015); e também na Universidade 
de Verão no Capacete (Rio de Janeiro, 2012). O artista 
desenvolve séries de trabalhos considerando diferentes 
paisagens políticas em pesquisas sobre economia, direito à 
cidade, cibernética social e a atual natureza manipulável da 
imagem técnica. Apresentou as exposições individuais 
Forjada e Outras Formas (Portas Vilaseca, Rio de Janeiro, 
2019), Tela Preparada (Sé, São Paulo, 2016), e Pintura Antifurto 
(Casa França-Brasil, Rio de Janeiro, 2011), entre outras. 
Participou de várias exposições coletivas, entre elas Take Me 
(I’m Yours) (Villa Medici, Roma, 2018), Vivemos na melhor 
cidade da América do Sul (Fundação Iberê Camargo, Porto 
Alegre, 2017), DURA LEX, SED LEX (Centro Cultural Parque de 
España, Rosario, 2017), Estudos sobre o mercadismo (Casa 
Tomada, São Paulo, 2016) e Novas Aquisições 2012/2014 – 
Coleção Gilberto Chateaubriand (Museu de Arte Moderna, Rio 
de Janeiro, 2014). Como artista residente participou do Pivô 
Arte e Pesquisa (São Paulo, 2018), Residência Artística FAAP 
(São Paulo, 2017), Lastro Centroamérica (Cidade do Panamá, 
2015), Z/KU – Zentrum für Kunst und Urbanistik (Berlim, 
2014), Terra UNA, (Liberdade, 2013) e Cité Internationale des 
Arts (Paris, 2012). Em 2020, foi indicado para a 11ª edição do 
Prêmio PIPA.
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Photography from UNESA (Rio de Janeiro, 2009). He has also 
attended to liberal study courses at EAV Parque Lage (Rio de 
Janeiro, 2010 and 2015), and to Universidade de Verão at 
Capacete (Rio de Janeiro, 2012). In his artistic practice, 
Brandão develops series of works considering different 
political landscapes on researches about economy, the right to 
the city, social cybernetics and the current manipulable nature 
of technical image. Among his most important solo shows, we 
highlight: Forjada e Outras Formas (Portas Vilaseca Galeria, 
Rio de Janeiro, 2019), Tela Preparada (Sé, São Paulo, 2016), 
and Pintura Antifurto (Casa França-Brasil, Rio de Janeiro, 
2011). He has also participated in several group shows, 
including: Take Me (I’m Yours) (Villa Medici, Rome, 2018), 
Vivemos na melhor cidade da América do Sul (Fundação Iberê 
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