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fotógrafo de casamento Mu-
rilo Martinez ficou conheci-
do pelas fotos de pet new-
born quando foi induzido pe-
las clientes grávidas a in-
cluir no portfólio imagens 

de recém-nascidos. Sem ter bebês 
para praticar poses e testar acessó-
rios, recorreu a uma ninhada de ca-
chorros recém-chegada de um canil 
de um amigo. No entanto, o que era 
para ser um simples teste se tornou 
o projeto Cão-born (veja reportagem 
na edição 238 de Fotografe).

Passado cerca de um ano depois 
do sucesso do ensaio, Murilo lança 

um novo projeto inspirado no traba-
lho de grandes nomes da fotografia 
de bebês. A primeira homenageada é 
justamente a australiana Anne Ged-
des, a precursora da fotografia com 
recém-nascidos.   

O fotógrafo estudou durante um 
mês os ensaios de Geddes e, para se 
basear no set de iluminação, esco-
lheu o trabalho dela do período en-
tre 1990 e 2000, do qual as fotos não 
recebiam  fusão no Photoshop.

Martinez saiu de São Paulo pa-
ra produzir as fotos em Maricá (RJ), 
no estúdio da amiga e fotógrafa Tais 
Rios, que mantém um canil anexo ao 

local. Mas, antes da concepção das 
fotos em estúdio, o fotógrafo levou 
duas semanas para executar a pro-
dução, fazer os acessórios e com-
prar o material em lojas de comér-
cio popular na região da Rua 25 de 
Março, no centro da capital paulista.

 As mãos habilidosas do fotógra-
fo executaram detalhe por detalhe, 
da tiara de cabeça ao melhor ma-
terial para embrulhar os cachorros 
como se fosse um wrap. Ele criou   
um roteiro de qual tipo de raça, ta-
manho e cena corresponderia com 
a foto que ele pretendia executar ba-
seada nas imagens de Anne Geddes. 

O
Por Livia capeLi

Para registrar filhotes de cachorro, o fotógrafo Murilo Martinez usa iluminação, 
poses e cenários baseados no trabalho da famosa fotógrafa australiana

pet à la anne Geddes
Uma das imagens mais famosas de anne Geddes reproduzidas por Murilo Martinez com o filhote de buldogue inglês recém-nascido 
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acima, para a foto dos bebês de shih-tzu o fotógrafo colocou os filhotes dentro de meias-calças e pendurou tudo em 
uma haste;  abaixo, o filhote de buldogue inglês dormiu tranquilamente quando foi colocado sobre a abóbora    


