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OLHAR ETÍLICO

No gole da cerveja gelada desce bem pela garganta as memórias dos Bares 
Cariocas. A primeira edição desse livro foi publicada em 1980, trazendo 63 
fotos a partir dos mais de 3000 negativos sensibilizados no ano de 1978. 
Itinerário de Luiz Alphonsus de Bangu a Botafogo na companhia de Paulo 
César, mais conhecido como Paulo Modos; sambista amigo que foi responsável 
pelo diário de bordo da edição original desse barco bêbado. 

Bares Cariocas é uma cartografia visual etílica que foi totalmente digitalizada 
e restaurada. Tudo no ritmo do “Birinight. Arte menos palavra. Pesquisa 
obsessiva deste enredo cavado no possível: o de um povo que mata a sua 
sede.”, como diz Eudoro Augusto na abertura da edição impressa. 

As fotos analógicas, em 35mm, noturnas em sua maioria, com filmes de 1600 
a 3200 ASA, velocidade baixa, impunham ao fotógrafo um outro recorte, um 
olhar aguçado para selecionar a cena e clicar o momento da mão na garrafa, 
do sorriso exposto, da alegria e da tensão do bar. 

Luiz Alphonsus tinha uma câmera com 36 chapas, olho de lince, na velocidade 
das mãos e dos palitos da purrinha. O artista escolhe expor o negativo inteiro, 
sem cortes e registra e exalta um espaço de convivência tipicamente Carioca, 
que hoje resiste nessas fotos e em alguns pés-sujos pulsantes.

Nessa versão virtual do livro o analógico passa ao digital e essa transfusão, 
como líquido que desce da garrafa escura para o copo cristal, traz à luz uma 
série de imagens que se encontravam na penumbra dos botecos. As 63 fotos 
da edição original viraram 150 imagens de botequins, biroscas e afins.

O olhar etílico é aqui expandido. As fotos são cinemas vivos que no relance 
de um olhar parecem que vão ganhar vida no calor da cachaça. Navegue por 
esse olhar bêbado, embebido na memória viva de um Rio de Janeiro que 
vibra nessas imagens e nos goles gelados das esquinas imortais.

Domingos Guimaraens



ETHYLIC VISION

Along with a sip of cold beer come the memories of Bares Cariocas1. The first edition 
of this book was published in 1980, with 63 photos from more than 3000 negatives 
sensitized in the year of 1978. Luiz Alphonsus’s itinerary, from Bangu to Botafogo in 
the company of Paulo Cesar, also known as Paulo Modos; a sambista2 friend who was 
responsible for the logbook of this drunken boat’s original edition.

Bares Cariocas is an ethylic visual cartography, which was entirely digitalized and restored. 
Everything was done in the rhythm of “Birinight.3 Art minus word. Obsessive research of 
this plot excavated in the possible: that of a people who quench their thirst”, as Eudoro 
Augusto says in the opening of the printed edition.

The analog photos, in 35mm, mostly night photos, with 1600 to 3200 ISO films, low 
speed, demanded another cut from the photographer, an acute vision to select the 
scene and click the moment of the hand on the bottle, the exposed smile, the joy and 
tension of the bar.

Luiz Alphonsus had a camera with 36 plates, eagle eyes, in the speed of the hands and 
the purrinha4 sticks. The artist chooses to expose the entire negative, without cuts and 
registers as well as acclaims a space of typically Carioca experience, a space that resists 
today in these photos and in some vibrating pés-sujos5.  

In this virtual version of the book, the analog turns to digital and this transfusion, as 
liquid pouring down the dark bottle into a crystal glass, brings to light a series of images, 
which met in the shadow of the botecos6. The 63 photos from the original edition turned 
into 150 images of botequins, biroscas7 and others alike. 

The ethylic vision is expanded here. The photos are live cinemas, which in a glance 
seem to be gaining life in the heat of the cachaça8. Navigate through this drunken vision 
embedded in the live memory of a Rio de Janeiro that vibrates in these images and in the 
cold sips of the immortal corners. 

       Domingos Guimaraens

1 ‘Carioca Bars’; Carioca is a Brazilian Portuguese noun used to refer to anything related to the city of Rio 
de Janeiro. 
2 A samba player.
3 Brazilian slang from the 70’s which means a “booze night”, going out to drink.
4 A Brazilian strategy and guessing game where you have to count and guess the number of sticks the 
player has (popsicle sticks). A traditional bar distraction in Rio de Janeiro. 
5 Brazilian slang used for usually cheaper, smaller, old and run down bars.
6 Brazilian slang for bars. 
7 Other Brazilian slangs for run down bars.
8 Typical Brazilian rum, made from sugarcane juice.
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