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Antes de chegar ao Brasil, antes de se debruçar sobre a cultura 
afro-brasileira, antes de se tornar babalaô, Pierre Verger era, 
essencialmente, fotógrafo. Um fotógrafo já reconhecido desde 
antes da Segunda Guerra Mundial e com fotografias publicadas 
nas mais importantes revistas francesas e internacionais da 
época, como Life, Vu, Regards e Arts et Métier Graphiques.

Quando sua vida e sua obra caminharam em direção às ques-
tões afro-brasileiras, tornou-se um homem do candomblé, pu-
blicou intensamente sobre essa temática - notadamente sobre 
sua matriz religiosa -, fixou residência na Bahia e mergulhou 
tão profundamente nesse novo viver que foi aos poucos desa-
parecendo da memória de seus contemporâneos franceses e 
europeus, ao menos como fotógrafo.

Em 1993, a Revue Noire, das primeiras a destacar a arte afri-
cana no mercado ocidental, realizou a grande exposição Pierre 
Verger, Le Messager, com mostras na Suíça e na França, no 
Musée d’Art d’Afrique et d’Océanie. Amplamente divulgadas 
nos meios de comunicação franceses, esse grande evento cul-
tural recolocou Verger no cenário da fotografia em seu país de 
origem.

No processo de construção dessa exposição e com o objetivo 
de selecionar imagens para a mostra e para o livro-catálogo, 
os diretores da Revue Noire vieram até a casa de Verger, na 
Bahia.  Após um minucioso trabalho, desenvolvido em conjun-
to com o fotógrafo, levaram mais de 300 negativos para Paris, 
onde realizaram, pela primeira vez, cópias de excelente qua-
lidade. A maioria dessas ampliações foram, então, utilizadas 
para fazer os fotolitos do livro Le Messager e/ou expostas.

Nessa época, os donos da Revue Noire, aproveitando a presen-
ça de Verger em Paris, conseguiram que ele assinasse uma 
certa quantidade dessas cópias, o que Verger aceitou fazer, 
embora normalmente não se submetesse a esse tipo de ceri-
monial.  O que realmente importava para Verger – ao contrário 
de muitos fotógrafos - eram seus negativos, por representa-
rem suas memórias.  Na verdade, ele dava pouca importância 
às ampliações, que não costumava vender e que podia repro-
duzir quando se fizesse necessário.

Poucos anos depois, em fevereiro de 1996, Verger faleceu na 
Bahia, deixando esse conjunto único de imagens, que con-
tinuou em poder da Revue Noire, em Paris.  Essas imagens 
foram comercializadas na França, até o final do ano de 2000, 
quando a Fundação adquiriu sua quase totalidade.

Nesse momento, através da Galeria de Marcelo Guarnieri, com 
sede em São Paulo, a Fundação coloca à venda, pela primeira 
vez no mercado brasileiro, essas cópias assinadas por Pierre 
Fatumbi Verger, em Paris.

Before arriving in Brazil, before delving into Afro-Brazilian 
culture, before becoming a Babalawo, Pierre Verger was, es-
sentially, a photographer. An internationally recognized photo-
grapher since before World War II, his photographs were pu-
blished in important magazines such as Life, Vu, Regards, and 
Arts et Métier Graphiques.

When his life and work took a turn toward Afro-Brazilian ques-
tions, he became a man of Candomblé and published intensely 
on this theme and notably about its religious origins, took up 
residence in Bahia, and immersed himself so deeply in this 
new life that he began to gradually disappear from the memory 
of his fellow Frenchmen and Europeans, at least as a photo-
grapher.

In 1993, the Revue Noire, one of the first to spotlight African art 
in the Western market, held the large exhibition Pierre Ver-
ger, Le Messager, with shows in Switzerland and in France, at 
the Musée d’Art d’Afrique et d’Océanie. Widely reported in the 
French mass media, this large cultural event restored Verger 
in the photographic scene of his country of birth.

In order to select images for that exhibition and the book-ca-
talog that accompanied it, the directors of Revue Noire went 
to Verger’s house in Bahia. After a detailed work carried out 
together with the photographer, they brought more than 300 
negatives to Paris where they were printed for the first time, as 
excellent-quality enlargements. Most of these enlargements 
were then used to make the photolithographs for the book Le 
Messager and/or shown.

At that time, the owners of Revue Noire, taking advantage of 
Verger’s presence in Paris, asked him to sign a certain number 
of these copies, and Verger honored their request, even thou-
gh he did not normally engage in this sort of ceremony. Unlike 
many photographers, for Verger the really important thing was 
his negatives, for representing his memories. He placed litt-
le importance on the enlargements, which he did not normally 
sell and could reproduce as necessary.

A few years later, in February 1996, Verger died in Bahia, le-
aving this unique set of images under the power of the Revue 
Noire, in Paris. These images were commercialized in France, 
up to the end of 2000, when the Pierre Verger Foundation ac-
quired nearly the entire set.

These copies signed in Paris by Pierre Fatumbi Verger are now 
in Brazil, as the Foundation is offering them for sale for the 
first time on the Brazilian market, through Galeria Marcelo 
Guarnieri, headquartered in São Paulo. 

(Fundação Pierre Verger / Pierre Verger Foundation)
fev-feb, 2015



SOBRE ESTE CONJUNTO DE FOTOGRAFIAS

É o resultado de uma escolha feita livremente pelos edi-
tores, Jean Loup Pivin e Pascal Martin Saint Léon, quando 
de uma de suas visitas à Bahia.

Eles extraíram 200 clichês entre os 65.000 que eu reuni 
ao longo de cinquenta anos (1932-1982) e que constituem 
o suporte material da memória que guardo das atividades 
desse período de minha existência, porque elas foram fi-
xadas com a ajuda de um modo de expressão visual, sem 
passar pelo crivo do intelecto.

A imagem pura provoca uma emoção mais espontânea do 
que aquela que resulta de uma  exposição cuidadosamen-
te estruturada, dirigida à compreensão, pois a mensagem 
que ela transmite é imediatamente percebida e não sofre 
a interferência de explicações “sábias”.

Nós abordamos essa questão numa entrevista com 
Emmanuel Garrigues, publicada na revista “A Etnogra-
fia”, na primavera de 1991, e definimos as virtudes da foto-
grafia como elemento de fixação e de resgate da memória 
de momentos cruciais precisos que, sem esse testemu-
nho desapareceriam banidas pela torrente instável de 
impressões sucessivas que nos assaltam sem tréguas, 
no curso de nossa existência.

Nós concordamos em definir  fotografia  nos seguintes 
termos: “A fotografia permite ver o que não tivemos tem-
po de ver, porque ela fixa.  E mais, ela memoriza, ela é 
memória.”

O milagre é que essa emoção sentida diante de uma fo-
tografia muda, testemunho de uma fato fixado por um 
instantâneo,  possa ser sentida espontaneamente por 
outros, revelando um fundo comum de sensibilidade, fre-
quentemente reprimida, mas reveladora de sentimentos 
profundos, constantemente ignorados.

Estas 200 fotografias,  tiradas em centésimos de segun-
dos, representam de fatos dois segundos de minha exis-
tência, roubados ao esquecimento.  Dois segundos tras-
ladados do efêmero ao permanente pelas diligências de 
Jean Loup Pivin e Pascal Martin Saint Léon.

Bahia, abril de 1993
Pierre Verger

1996

Em 11 de fevereiro, Pierre Verger encontra-se na Bahia 
(Salvador), após haver assistido à reedição de seu livro 
preferido, Deuses da África, pela Revue Noire e a publi-
cação, no Brasil, de Ewe, O uso das plantas na Sociedade 
Iorubá, pela Companha das Letras.
A outra vida de Verger começa através de sua obra, ligada 
à recordação da personalidade do homem livre que ele 
quis sempre encarnar. 



Fotografias realizadas por Pierre Verger para a exposição 
Pierre Verger / Le messager, exibidas no Musée de 
l’Elysée, Lausanne, Suíça (1993); Musée national des Arts 
d’Afrique et d’Océanie, Paris, França (1994); e parte das 
mesmas fotografias foram expostas no MASP - Museu de 
Arte de São Paulo, Brasil (1999)

As fotografias foram assinadas por Verger a pedido dos 
editores da Revue Noire e ampliadas por Ricardo Moreno 
a partir do negativo original, em 1992, França.
 

Photographs taken by Pierre Verger for the exhibition 
Pierre Verger / Le messager, exhibited at the Musée de 
l’Elysée, Lausanne, Switzerland (1993); Musée national 
des Arts d’Afrique et d’Océanie, Paris, France (1994); and 
part of the same photographs were exhibited at MASP - 
Museu de Arte de São Paulo, Brazil (1999)

The photographs were signed by Verger as a request of 
Revue Noire editors and enlarged by Ricardo Moreno 
from the original negative, in 1992, France.
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Tamanrasset, Algéria (1936) | 26,5 x 30,5 cm | P 405/ 3
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Chemin de fer, Katenga, République Démocratique Du Congo (1952) | 26,5 x 27 cm | P 1223/ 1



7

Adjaweré, Bénin (Anos 50/50’) | 27 x 35 cm | P 4541/ 3



8

Egun, Ifanhin, Bénin (Anos 50/50’) | 26,5 x 26,5 cm | P 5503/ 2



9

Natitingou, Bénin (1936) | 26,5 x  28,5 cm | P 6390/ 5



10

Natitingou, Bénin (1936) | 26,5 x 28 cm | P 6415/ 2



11

Ceremonia Nagô, Ouidah, Bénin [1948 - 1949] | 26 x 26 cm | P 6925/ 15
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Zinder, Niger (1936) | 26 x 28 cm | P 9999/ 4



13

Mercado, Bandiagara, Mali (1936) | 26,5 x 27 cm | P 13616/ 2



14

Dapaong, Togo (1936) | 26,2 x 26,7 cm | P 15023/ 4



15

Igreja Sto. Tomas, Chichicastenango, Guatemala (1939) | 25 x 27 cm | P 15477/ 4



16

Multidão, Huejotzingo, Mexique (1937) | 26,5 x 28 cm | P 16887/ 3



17

Mercado, La Nouvelle-Orléans, États-Unis (1934) | 26,5 x 31 cm | P 20122/ 3



18

Coney Island, New York, États-Unis (1937) | 26 x 27,5 cm | P 20540/ 4



19

Harlem, New York, États-Unis (1937) | 26 x 28 cm | P 20628/ 11
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Meeting Luna Park, Buenos Aires, Argentine (1941 - 1942) | 26,5 x 27,5 cm | P 21642/ 5



21

Tarabuco, Bolivie (1946) | 26,3 x 26,5 cm | P 23600/ 1



22

Feira de Santana, Brasil (1946 -1950) | 26 x 27,5 cm | P 24398/ 12



23

Pesca, Itapuã, Salvador, Brasil (1946 - 1947) | 26,5 x 28 cm | P 24764/ 3



24

Capoeira, Salvador, Brasil (1946 - 1947) | 26,5 x 30 cm | P 26403/ 4



25

Festa da Conceição da Praia, Salvador, Brasil (1958) | 26,5 x 30,2 cm | P 28837/ 11



26

Festa dos Navegantes, Salvador, Brasil (1948) | 26 x 33,5 cm | P 29215/ 1



27

Poro dos Saveiros, Salvador, Brasil (1946 - 1950) | 28 x 28 cm | P 30944/ 4



28

Retrato, Salvador, Brasil (1946 - 1950) | 26 x 27,5 cm | P 32365/ 3



29

Porto, Belém, Brasil (1948) | 26 x 27,5 cm | P 33220/ 7



30

Carnaval, Recife, Brasil (1947) | 26,5 x 27,5 cm | P 34664/ 6



31

Circo Nerino, Recife, Brasil (1947) | 26,5 x 27,5 cm | P 35105/ 3



32

Ruas, Recife, Brasil (1947) | 26,5 x 28 cm | P 35573/ 1
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Andahuaylas, Pérou (1939) | 26,5 x 26,5 cm | P 37013/ 8



34

Festa S Juan, Cuzco, Pérou (1939) | 26,5 x 26,5 cm | P 37862/ 1
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Virgem de Regla, La Havane, Cuba (1957) | 26,5 x 25,7 cm | P 43072/ 6
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Portu, Port-au-Prince, Haïti (1948) | 26,5 x 35 cm | P 44872/ 2



37

Ruas, Hong Kong, Chine (1937) | 26,5 x 27 cm | P 45488/ 4



38

Quang Ngai, Viêt Nam (1938) | 26,5 x 28 cm | P 50395/ 3



39

Khas, Luang Probang, Laos (1938) | 26,5 x 27,5 cm | P 51660/ 3



40

Kyõto, Japon (1934) | 26,5 x 27 cm | P 53202/ 5



41

Nara, Japon (1934) | 26,5 x 27 cm | P 53334/ 3



42

Ruas, Séville, Espagne (1935) | 26,5 x 27,5 cm | P 55746/ 2



43

Rurutu, Polynésie Française (1933) | 26,5 x 28,5 cm | P 59216/ 3



44

Quatorze de julho, Tahiti, Polynésie Française (1933) | 26,8 x 25 cm | P 59486/ 6



PIERRE VERGER
(1902 - 1996)

Pierre Verger nasceu em Paris, no dia quatro de novembro de 1902. 
Desfrutando de boa situação financeira, ele levou uma vida conven-
cional para as pessoas de sua classe social até a idade de 30 anos, 
ainda que discordasse dos valores que vigoravam nesse ambiente. O 
ano de 1932 foi decisivo em sua vida: aprendeu um ofício - a fotogra-
fia - e descobriu uma paixão - as viagens. Após aprender as técnicas 
básicas com o amigo Pierre Boucher, conseguiu a sua primeira Rol-
leiflex e, com o falecimento de sua mãe, veio a coragem para se tor-
nar um viajante solitário. Ela era seu último parente vivo, a quem não 
queria magoar com a opção por uma vida errante e não-conformista.

De dezembro de 1932 até agosto de 1946, foram quase 14 anos conse-
cutivos de viagens ao redor do mundo, sobrevivendo exclusivamente 
da fotografia. Verger negociava suas fotos com jornais, agências e 
centros de pesquisa. Fotografou para empresas e até trocou seus 
serviços por transporte. Paris tornou-se uma base, um lugar onde 
revia amigos - os surrealistas ligados a Prévert e os antropólogos do 
Museu do Trocadero - e fazia contatos para novas viagens. Trabalhou 
para as melhores publicações da época, mas como nunca almejou a 
fama, estava sempre de partida: “A sensação de que existia um vasto 
mundo não me saía da cabeça e o desejo de ir vê-lo me levava em 
direção a outros horizontes”.

As coisas começaram a mudar no dia em que Verger desembarcou 
na Bahia. Em 1946, enquanto a Europa vivia o pós-guerra, em Salva-
dor, tudo era tranqüilidade. Foi logo seduzido pela hospitalidade e ri-
queza cultural que encontrou na cidade e acabou ficando. Como fazia 
em todos os lugares onde esteve, preferia a companhia do povo, os 
lugares mais simples. Os negros monopolizavam a cidade e também 
a sua atenção. Além de personagens das suas fotos, tornaram-se 
seus amigos, cujas vidas Verger foi buscando conhecer com detalhe. 
Quando descobriu o Candomblé, acreditou ter encontrado a fonte da 
vitalidade do povo baiano e se tornou um estudioso do culto aos ori-
xás. Esse interesse pela religiosidade de origem africana lhe rendeu 
uma bolsa para estudar rituais na África, para onde partiu em 1948.

Foi na África que Verger viveu o seu renascimento, recebendo o nome 
de Fatumbi, “nascido de novo graças ao Ifá”, em 1953. A intimidade 
com a religião, que tinha começado na Bahia, facilitou o seu contato 
com sacerdotes, autoridades e acabou sendo iniciado como babalaô - 
um adivinho através do jogo do Ifá, com acesso às tradições orais dos 
iorubás. Além da iniciação religiosa, Verger começou nessa mesma 
época um novo ofício, o de pesquisador. O Instituto Francês da África 
Negra (IFAN) não se contentou com os dois mil negativos apresen-
tados como resultado da sua pesquisa fotográfica e solicitou que ele 
escrevesse sobre o que tinha visto. A contragosto, Verger obedeceu. 
Depois, acabou encantando-se com o universo da pesquisa e não pa-
rou nunca mais.

Nômade, Verger nunca deixou de ser, mesmo tendo encontrado um 
rumo. A história, costumes e, principalmente, a religião praticada 
pelos povos iorubás e seus descendentes, na África Ocidental e na 
Bahia, passaram a ser os temas centrais de suas pesquisas e sua 
obra. Ele passou a viver como um mensageiro entre esses dois lu-
gares: transportando informações, mensagens, objetos e presentes. 
Como colaborador e pesquisador visitante de várias universidades, 
conseguiu ir transformando suas pesquisas em artigos, comunica-
ções, livros. Em 1960, comprou a casa da Vila América. No final dos 
anos 70, ele parou de fotografar e fez suas últimas viagens de pes-
quisa à África.

Em seus últimos anos de vida, a grande preocupação de Verger pas-
sou a ser disponibilizar as suas pesquisas a um número maior de 
pessoas e garantir a sobrevivência do seu acervo. Na década de 80, 
a Editora Corrupio cuidou das primeiras publicações no Brasil. Em 
1988, Verger criou a Fundação Pierre Verger (FPV), da qual era do-
ador, mantenedor e presidente, assumindo assim a transformação 
da sua própria casa num centro de pesquisa. Em fevereiro de 1996, 
Verger faleceu, deixando à FPV a tarefa de prosseguir com o seu tra-
balho.

(Fundação Pierre Verger)
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