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nova-iorquino e professor de Harvard, Edward Glaeser, autor de O triunfo da 
cidade e um dos maiores especialistas em economia urbana, defende a ideia de 
que as cidades foram a grande invençao da humanidade. Ela protegia os homens 
dos animais, dos inimigos, das intempéries e proporcionava algo que jamais se 

imaginou no que se refere ã qualidade de vida até entao. O homem urbano passou a usufruir 
de todas as benesses coletivas da urbe. E fez dela sua religiao. A fotógrafa Jane Paris, 
em Work in progress, apresenta a antítese do paraíso. Imagens fragmentadas e caóticas 
revelam o lado oculto das metrópoles e escancaram os problemas da sociedade moderna. 
O submundo urbano aparece como consequência da própria existência das metrópoles. 
Paris desconstrói Nova Iorque criando uma alegoria e expondo o que está escondido no cotidiano 
daquele lugar. Este livro representa todas as cidades e o preço que elas cobram para existirem.
Esta obra nos faz refletir sobre o ônus para mantermos essa invençao tao alardeada. 
A urbe de Paris está em toda parte... No Rio de Janeiro, na Rocinha; em Calcutá, na Sonagachi; 
em Caracas, em Petare; em Moscou, no Novokur'yanovo; em Joanesburgo, no Soweto...
Work in progress nao é apenas um retrato dos problemas gerados para mantermos as 
metrópoles, mas sim de como vivemos emaranhados nessa invençao moderna chamada urbe.

Valdemir Cunha
Editor

-

-
-

- -

-
-



vagar pelas cidades significa nada          menos que estudar o progresso humano

Edward Glaeser
O Triunfo da Cidade
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JANE PARIS
começou a fotografar em 2004 e, desde entao, busca 
na fotografia respostas às suas inquietaçoes. Seu pri-
meiro livro, Sonhos ficaram guardados (Olhavê, 2017), é 
resultado de um momento de transiçao. Todo em preto 
e branco, retrata seu universo pessoal. Nele, Paris re-
flete sobre sua mudança de vida saindo do mercado fi-
nanceiro e mergulhando na fotografia autoral. Caminho 
que contou com o apoio de Georgia Quintas e Alexandre 
Belém. Para a produçao de Work in progress, Paris viaja 
à Nova Iorque: cidade dos arranha-céus e enormes dis-
crepâncias sociais. Esta obra é a antítese da sua vida 
anterior e um regresso ã sua formaçao acadêmica em 
serviço social. Encontrou em Nova Iorque trabalhado-
res escondidos nos canteiros de obras, como na imagem 
de um amontoado de cigarros que mais parece um ope-
rário se auto destruindo. Ou na fotografia da luva ver-
melha no chao que remete a obras inacabadas e vidas 
esquecidas. Neste livro, os questionamentos de Jane 
Paris estao diretamente ligados a estrutura de vida nas 
grandes cidades. Construídas por muitos e desfrutadas 
por poucos. Nelas, a maioria está apenas de passagem. 
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