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24    revista chuf

| minhas fotos

T amara acredita que o interesse pela fotografia surgiu vendo a mãe, a cada 
viagem, carregar toneladas de equipamento fotográfico e dezenas de lentes.  

“Já no meu primeiro clique, ‘emprestado’ da minha mãe, me apaixonei, e criei o hábito  
de sair caçando cenas que me fazem pensar.” Às vezes, nem pensa: vê beleza e aperta  
o botão – o enquadramento é instintivo.

“eu não procuro as fotos, elas aparecem na minha frente e corro para registrar.  
ou só aproveito o momento em que a imagem entra pelo meu globo ocular.” adora fotografar 
crianças e velhinhos, pois acha que eles têm uma magia, algo de misterioso. “nunca  
vou ter a verdadeira dimensão do que cada par de olhos já viu.” para fazer uma boa foto,  
acha essencial a soma de todos os detalhes, a composição. “o movimento e o elemento 
humano muitas vezes dão o toque final.”

imaGEns 
iRmÃs Laura e Tamara Bandeira Klink têm 

17 anos, são gêmeas – filhas de amyr 

e marina –, mas completamente diferentes – 

exceto no gosto por viajar e fotografar

“Escolhi fotos 
tiradas em várias 

viagens, as que 
eu mais gostei  

de fazer”

“criei o 
hábito de 
sair caçando 
cenas que me 
fazem pensar”, 
tamara
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| minhas fotos

L aura ganhou sua primeira câmera quando foi para a antártica. era de plástico, 
em formato de pinguim e à moda antiga: com filme, de 36 poses. “para não gastar, 

esperava as situações que realmente valiam ser clicadas.” com as câmeras digitais, acha 
mais difícil escolher a melhor foto entre milhares. sente que corre o risco de não valorizar 
cada uma. “antes de tudo, é preciso aproveitar o momento e observar cuidadosamente.”

ressalta que não é só a câmera que faz a foto boa: “hoje, grande parte das minhas 
melhores foram tiradas com celular. a sorte pode resultar em uma foto espetacular, mas  
a falta de momentos surpreendentes não impede que uma boa foto seja feita”. Gosta  
de clicar a natureza, os animais e os detalhes. “a fotografia é um grande aprendizado  
para mim, pois me faz acreditar e dar mais valor ao que faço.”  (J.b.s.)

“Escolhi 
algumas fotos 

que retratam 
coisas de que 

realmente 
gosto: paisagens 

e lugares 
diferentes, 

animais exóticos 
e situações 

comuns que 
se tornaram 

inesperadas”

“paraty é um 
dos melhores 

luGares 
para buscar 

inspiração: o 
clima é calmo, 

a áGua é 
mansa, as ruas 

são bonitas”, 
laura


