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Nota de Imprensa 
 

 

Santander lança o livro Tuca Reinés: O Olhar em 

Suspensão 
 

 

■ Trata-se de uma série de fotografias em homenagem às cidades brasileiras. 

 

■ Números por trás da experiência do projeto chamam atenção. 

 

■ Foram 49 cidades fotografadas; um ano e dez meses de trabalho; 105,5 horas de 
voos domésticos; 101 horas de voos de helicóptero; 49,5 horas nas estradas; 294 
horas nas ruas das cidades; 68.575 km percorridos em voos domésticos; 3.960 km 

percorridos nas estradas; 13.130 km percorridos de helicóptero e 5.580 km 
percorridos de helicóptero. 

 
 

■ Imagens despertam para o valor de cada município e propõem reflexão crítica a 
respeito da história traçada e dos caminhos a seguir. 

 
 

São Paulo, 24 de junho de 2015 – O que acontece quando um projeto desenvolvido como 
ferramenta de negócios de um banco vira um produto cultural extremamente qualificado? A história 
do livro Tuca Reinés: O Olhar em Suspensão, que traz 120 fotografias, começou assim, e se 
transformou num acervo sem precedentes sobre as cidades brasileiras no século 21. Lançamento 
da publicação com sessão de autógrafos ocorre dia 25 de junho, a partir das 18h, na Sala de Arte 
Santander em São Paulo, simultâneo a exposição com 50 imagens ampliadas.  

Em 2013, o Santander convidou Reinés para realizar um ensaio fotográfico das principais 
capitais do País, onde se instalavam, na época, as primeiras agências do segmento Select. Em 
pouco tempo de trabalho, o projeto superou as expectativas. Muito mais que um registro, as 
imagens evidenciaram uma análise visual sobre a ocupação do espaço urbano no País, sob o olhar 
de um artista.  

A iniciativa gerou um conjunto de vistas aéreas com as particularidades de cada cidade, 
fruto da natureza, da arquitetura e da cultura. Tuca Reinés destaca que “a riqueza de detalhes dos 
números que envolvem o projeto, traduzem a extensão e o significado dessa experiência inédita 
que o Santander me desafiou”. É também um caminho para se observar o desenvolvimento 
econômico das várias regiões, bem como a dimensão do crescimento das cidades e o potencial do 
nosso País, afirma o fotógrafo.  
 “Tuca Reinés voou de helicóptero, o que lhe permitiu decidir as rotas a serem cumpridas, 
guiando-o em busca das características mais incomuns dos aglomerados urbanos visitados, 
percebendo-lhes as belezas, os contrastes, as delícias e as misérias sob ângulos imprevistos, 
produto de seu olhar, a um só tempo sensível e crítico”, destaca Agnaldo Farias, organizador da 
publicação.  

Para Marcos Madureira, vice-presidente de Comunicação, Marketing, Relações 
Institucionais e Sustentabilidade do Santander Brasil, “gerar identificação dos clientes com suas 
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cidades é uma das marcas do projeto, que também oferece um novo olhar sobre a expansão 
urbana por meio da fotografia contemporânea brasileira”.  

Para urbanistas, arquitetos e outros especialistas que se dedicam ao estudo das cidades, a 
publicação, que traz texto de Agnaldo Farias, Rafael Urano Frajndlich e entrevista com artista, deve 
suscitar análises distintas. Da tiragem inicial de cinco mil exemplares, vinte por cento estão 
destinados para bibliotecas, universidades especializadas e instituições culturais, incluindo 
exemplares que serão comercializados nas livrarias Blooks Livraria da Vila e Koralle (SP,RJ e Porto 
Alegre). 
 

Lançamento do livro Tuca Reinés: O Olhar em Suspensão com sessão de autógrafos 
Data: 25 de junho – quinta-feira 

Horário: 18h às 22h 
Local: Sala de Arte Santander 

Avenida Juscelino Kubitschek, 2235 – térreo - São Paulo, SP 

 
Formato: capa dura 
Dimensões: 20,1 x 26,5 cm 
Páginas: 344 pp. + guardas + capa 
Ilustrações: 120 fotografias + mapas 
Idioma: trilíngue (português/espanhol/inglês) 
Tiragem inicial: 5.000 exemplares 
 
Realização Santander Brasil 
Organização Agnaldo Farias 
Consultoria Artística Tuca Reinés 
Textos Agnaldo Farias e Rafael Urano 
Edição Associação para o Patronato Contemporâneo – APC 
Projeto Gráfico Celso Longo + Daniel Trench 
Mapas Marcelo Pliger 
 
Sobre Tuca Reinés  

Tuca Reinés é paulistano e fotografa desde meados dos anos 1970. Formado em 
arquitetura e urbanismo, Reinés é internacionalmente reconhecido pelas belas imagens de 
arquitetura e de interiores publicadas em revistas de renome, como Casa Vogue, Wallpaper e 
Wired, e também por suas publicações para a Editora Taschen. Entre os diversos livros publicados, 
destacam-se Tomie Ohtake obras públicas (2013), 10 anos do Hotel Emiliano (2011), pelo qual foi 
premiado com dois Leões de Ouro no Festival de Cannes, Bahia Style e Casas de São Paulo 
(ambos de 2009), Living Bahia (2008), Great Escapes South America (2004), Athos Bulcão (2002) 
e A arquitetura de Cláudio Bernardes (1999).  

Recentemente, participou das exposições coletivas Narrativas Poéticas – Coleção 
Santander Brasil (em circulação por diversas cidades brasileiras desde 2013), Arquitetura brasileira 
vista por grandes fotógrafos (Instituto Tomie Ohtake, São Paulo, 2013) e Coletiva Série F (Galeria 
Nikon, São Paulo, e Museu da Fotografia de Curitiba, 2014). Realizou as exposições individuais 
Rajada, na Galeria Oeste (2007); Gates, na Galeria Horizonte (2011); e Diáfano urbano, na Galeria 
Nikon, e O Olhar Vertical, na Sala de Arte Santander (ambas em 2015). Possui trabalhos em 
coleções particulares e museus no Brasil e no exterior.  

Tuca tem um olhar especial para a arquitetura e o estilo de vida. Em suas fotografias 
autorais, que trazem frequentemente paisagens naturais ou urbanas, explora os grafismos, a 
simetria, o espelhamento, e fortes contrastes de luz e sombra. 
 
Sobre Agnaldo Farias  

É professor doutor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 
Paulo, crítico de arte e curador. Atualmente é consultor do Instituto Tomie Ohtake. Foi um dos 
curadores da 11ª Bienal de Cuenca, Equador, em 2011, e dividiu, com Moacir dos Anjos, a 
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curadoria geral da 29ª Bienal de São Paulo, em 2010. 

 
Sobre Rafael Urano Frajndlich  
 É arquiteto e urbanista, doutor em história da arquitetura pela FAU-USP. Desenvolve 
atividades de projeto e docência, além de ser colaborador em diversas revistas especializadas, 
como Bamboo, Au e Monolito. 
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