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RESUMO

Esta pesquisa nasce como consequência das reflexões empreendidas acerca da cidade e do urbano, a partir das imagens de fotógrafos 
estrangeiros produzidas durante as décadas de 1940 e 1950.  Para alguns intelectuais, como Baudelaire, "arte e fotografia tinham funções 
diferentes". A primeira, “fruto da sensibilidade humana, traduzia imaginação e criatividade enquanto a segunda retratava a realidade e servia 
como memória documental” (Morais e Freire Junior, 2016). Em nossa investigação, ao inserirmos a experiência dos fotógrafos no seu espaço 
social, elegemos pensar a cidade como um lugar repleto de significados, definindo-se como suporte de sentidos variados produzidos por 
diferentes grupos sociais. Em relação à fotografia, compreendemos como um importante campo de reflexão e da possibilidade de compreendê-la 
como objeto de análise histórica (Mauad, 2016). A importância de analisar a obra produzida por Judith Munk justifica-se porque a eclética 
documentação da fotógrafa guarda muitas relações com a vida social e política do Rio de Janeiro dos anos 1950.  Apesar da qualidade de sua 
produção visual, a fotógrafa e sua obra são pouco conhecidos e estudados. Judith Munk, refugiada húngara (1922-2004) de origem judaica, chega 
ao Rio de Janeiro em 1949 e, através de uma cunhada que trabalhava na empresa de cosméticos Elisabeth Arden, soube que o fotógrafo da 
companhia, o imigrante austríaco Kurt Klagsbrunn, precisava de uma laboratorista. Na Hungria, havia trabalhado em um atelier fotográfico, onde 
aprendeu a revelar, ampliar e fazer cópias. Não tardou e pediu emprestada uma máquina fotográfica a Kurt; começou a fotografar e logo se 
tornou sócia de Klagsbrunn por cerca de 20 anos. Na década de 1940, a fotografia passa a se destacar nas chamadas revistas ilustradas. Conforme 
destaca Mauad (2008) estas eram veículos que, através de uma composição editorial adaptada ao seu próprio tempo e às tendências 
internacionais, criavam modas e impunham comportamentos. Dentre estas destacam-se as revistas ilustradas Sombra e Rio Magazine e Judith 
Munk passa a fotografar para as renomadas revistas. Através das imagens consultadas, é possível analisar a relação entre a prática fotográfica de 
Judith Munk e os aspectos de diferentes experiências urbanas vividas na cidade. A fotógrafa tornou-se uma importante - e pioneira -
documentadora dos circuitos sociais elegantes da então Capital Federal do Brasil, fotografou eventos no Hotel Copacabana Palace e no Hotel 
Quitandinha em Petrópolis (RJ). Registrou as corridas de cavalos no Jockey Club e a vida política na cidade. Registrou casamentos, residências 
sofisticadas, bailes de carnaval e crianças, que tornou sua especialidade. Dessa forma, trabalhando como fotógrafa social, obtém um olhar 
privilegiado em relação ao comportamento e a inserção social da então burguesia carioca. Temos, na análise crítica das imagens fotográficas com 
suas "potencialidades e limitações" (Leite, 1993:21), o suporte metodológico desta pesquisa. Essa análise nos permite reconhecer e dimensionar 
possibilidades históricas diferenciadas e que devem ser problematizadas. As imagens são pontos de partida para compreender a trajetória desta 
fotógrafa e da obra que criou. A presente pesquisa, em andamento, procura destacar a versatilidade do trabalho de mulheres na história da 
fotografia brasileira. Em novembro de 1954 o Jornal "A Noite" publicou: “Eva na Conferência dos Ministros...”. “A única fotógrafa. Sim, senhor. Ela 
é Judith Munk, a única mulher que fixa famosos flagrantes fotográficos na Conferência no Quitandinha”.
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