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Jørgen Angel (nascido em 1951, em Copenha-
gen na Dinamarca) trabalhou como fotógrafo
profissional no cenário musical desde sua ado-
lescência, no final dos anos 60, até o início dos
anos 80. Forneceu fotos para inúmeras revis-
tas, capas de discos, livros, na Escandinávia e
pelo mundo afora. Ele iniciou seu trabalho com
rock’n’roll, uma paixão tanto pessoal quanto
profissional, e prosseguiu fotografando princi-
palmente na Escandinávia, Reino Unido e Es-
tados Unidos – em shows, recepções para im-
prensa, sessões exclusivas ou na estrada com
as bandas.

A arte de Jørgen tem sua grande força na
estreita relação que ele desenvolveu com os
objetos de sua fotografia. Ele costumava exe-
cutar o seu trabalho em obscuros shows de
striptease com Alice Cooper, nas residências
particulares de bandas como The Who, Roxy
Music, Pretty Things e Uriah Heep, ou ir com
Arthur Brown e trupe ao interior da Inglaterra,
no sentido de obter suas tão apreciadas foto-
grafias. Dessa forma, ele viajou por todo o
mundo e conheceu e fotografou muitos dos
grandes grupos dos anos 70 – Jimi Hendrix,
Cream, Genesis, Deep Purple, Rainbow, Pink
Floyd, Hawkwind, The Nice, ELP, Colosseum,
T-Rex, The Yardbirds, Ten Years After e Led
Zeppelin, para citar alguns.

Eu encontrei Jørgen em Copenhagen há
aproximadamente um ano atrás, quando tive-
mos a oportunidade de passar um dia inteiro
conversando e caminhando pela parte históri-
ca da cidade, e eventualmente terminamos o
dia apreciando uma boa parte de suas mais de
50.000 fotos (!!!), tiradas num período de mais
de 15 anos, após um saboroso e tradicional jan-
tar no melhor estilo dinamarquês (regado a um
delicioso vinho), preparado por sua simpática
esposa Karen.

A minha admiração pessoal pelo trabalho
de Jørgen não é apenas devido a suas exce-
lentes fotos de muitas das minhas bandas pre-
feridas atuando. O seu talento, combinado com
a maior acessibilidade aos artistas existente
naqueles tempos remotos da história do rock,
permitiam que ele os capturasse em situações
inóspitas ou ao menos mais “relaxadas”: no
backstage ou durante um soundcheck ou gra-
vações para um álbum; dentro de um ônibus

ou avião durante uma turnê; assim como em
suas casas particulares. “Naqueles tempos”,
diz Jørgen, “eu podia simplesmente entrar an-
dando no camarim do Cream – sim, estrelas co-
mo Jack Bruce, Ginger Baker e Eric Clapton –
e dizer ‘Oi, posso tirar uma foto?’ e eles iriam
dizer ‘claro’, e eu acabaria tirando uma ou duas
ou três fotos (negativos perdidos hoje em dia,
infelizmente!) sem problemas. O que ocorria é
que a maioria das pessoas respeitava as de-
mais. As estrelas respeitavam os fotógrafos
porque sabiam que cada parte estava fazendo
o seu trabalho, a as estrelas não poderiam so-
breviver sem a imprensa e vice-versa. Logo,
havia um respeito mútuo”.

Jørgen foi durante um bom tempo o fotó-
grafo oficial do Gladsaxe Teen Club, uma casa
de shows no subúrbio de Copenhagen que
acabou sendo o local de lançamento de uma
série de grupos que acabaram se tornando
bastante famosos depois. O clube publicava
sua própria revista uma vez por mês, apresen-
tando artigos sobre as bandas que haviam se
apresentado lá, assim como anunciando shows
futuros. Além das fotos promocionais forneci-
das pelos grupos e seus managers, regular-
mente as fotos de Jørgen eram também incluí-
das. “Na realidade eu não me recordo se fui
pago por elas”, ele tenta se lembrar. “Talvez eu
tenha conseguido pelo menos ter minhas des-
pesas pagas. Mas eu podia andar por qual-
quer lugar dentro do clube e tirar fotos, logo
quando um grupo como o Led Zeppelin estava
tocando – como se pode ver por algumas de
minhas fotos – eu estava de pé ao lado do pal-
co ou no meio do público, sempre com minha
câmera pronta”.

A inocência daqueles dias não durou mui-
to, obviamente, e foi a “evolução” do rock de
um movimento underground para um negócio
multimilionário do entretenimento que even-
tualmente afastou Jørgen dele. “No início dos
anos 80 se tornou uma dificuldade ser um fo-
tógrafo neste ramo”, ele diz. “Você tem que
assinar todos tipos de contratos mais ou me-
nos dizendo que você nunca irá publicar algu-
ma foto tirada – os managers (e até certo pon-
to as bandas também) ficavam histéricos, uma
situação triste de se assistir”, complementa.
“Um dos últimos concertos do qual participei
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Jimi Hendrix, 19??
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como fotógrafo foi um da Electric Light Orches-
tra (ELO) no início da década de 80. Os produ-
tores disseram que permitiriam apenas 3 fotó-
grafos no palco, e que eles poderiam tirar fo-
tos somente durante a primeira música. Eu de-
veria fornecer para duas revistas competido-
ras sete super-fotos individuais. E todos esses
14 ‘hits’ deveriam ser tirados durante a primei-
ra música somente! Me foi também dito que se
eu tentasse tirar fotos depois do período esti-
pulado, todo o meu equipamento seria confis-
cado”. Embora Jørgen tenha continuado tiran-
do fotos pela década seguinte, sua desilusão
foi crescendo progressivamente até um ponto

onde, no início dos anos 80, ele abandonou o
ramo inteiramente.

Curiosamente, no mês passado Jørgen foi
contatado por um repórter do maior jornal da
Dinamarca, pois ele necessitava obter algu-
mas impressões e informações sobre o início
da carreira do Led Zeppelin, além de alguma
foto antiga para um artigo que ele estava pre-
parando. O artigo seria sobre o Robert Plant
(ex-vocalista da banda), que estava indo à Di-
namarca para 2 apresentações. Quando a res-
pectiva edição do jornal saiu, porém, havia 2 pá-
ginas inteiras sobre Plant, e Jørgen apareceu
numa foto mostrando por sua vez várias de suas
antigas fotos (incluindo uma de Plant, é claro).

Jørgen acabou decidindo ir ao show de
Copenhagen e tirar algumas fotos (após tan-
tos anos de “aposentadoria”). O círculo estava
prestes a se fechar: começando com o Zeppe-
lin mais de 30 anos antes, e agora Robert
Plant! Após o show, Jørgen foi convidado a ir
ao backstage, pois Plant havia visto o artigo
no jornal (e acabou encomendando algumas
cópias de suas fotos antigas). De qualquer for-
ma, ele acabou tirando algumas fotos durante
e após o concerto, e no dia seguinte foi ao ho-
tel onde a banda estava hospedada para en-
tregá-las pessoalmente. Plant gostou tanto de-
las, que lhe pediu que tirasse mais algumas lá
mesmo no hotel, a serem utilizadas para fins
promocionais.

No dia seguinte, o telefone de Jørgen to-
cou às 9:30h da manhã, e era justamente Ro-
bert Plant convidando-o para tomar um café
com ele antes da banda seguir para a Suécia
(para continuar a turnê). Jørgen aproveitou e
levou consigo cópias das fotos que havia tira-
do no dia anterior, no hotel, para mostrá-las à
banda. Plant afirmou que era muito bom ter
encontrado uma nova fonte de imagens anti-
gas do Zeppelin, pois as mesmas seriam mui-
to úteis para inclusão em encartes de coletâ-
neas, etc. Aparentemente, ele havia conversa-
do com Jimmy Page sobre elas, e ele se mos-
trou eufórico!

Dessa forma, não será muito difícil de se
encontrar fotos de Jørgen Angel em várias pu-
blicações especializadas, além de discos e li-
vros de bandas específicas. Algumas das mais
aclamadas revistas européias de rock têm in-
cluído algumas de suas fotos para ilustrar seus
artigos: Classic Rock, MOJO, Goldmine, Re-
cord Collector, e muitas outras! Além disso,
graças à Internet, as incríveis fotos de Jørgen
Angel podem ser admiradas (e adquiridas)
através do seu website: www.angel.dk.
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Pag. anterior Ginger Baker,
19??; acima Genesis, 19??;
à direita The Crazy World 
of Arthur Brown, 19??.
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Pag. anterior Black 
Sabbath, 19?? (ao lado);
Jethro Tull, 19?? 
(à esquerda); Jack 
Bruce, 19?? (à direita).

Ao lado Queen, 19??;
abaixo Colosseum, 19??.
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Topo Jimmy Page, 19?? (à esquerda); 
Alice Cooper e Mark Volman, 19?? (à direita); 
ao lado Pete Towshend, 19??; 
acima Frank Zappa, 19??.


