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ARTHUR R0TH3TEIN

Formado pela Universidade deAmericano, nascido em 1515.

tfentbro da Associação de legurança Agrícola de 

Fotógrafo da equipe de LOGIC em 1940, deixando 

a revista logo a seguir para unir-se à Seção de Informação 

Bélica e depois ao Exército.

Administração de Reabilitação e Assistência das Nações Uni- 

Ebj 1943 retornou à revista LCOIC como diretor

Columbia.

1935 a 1940.

Serviu como fotógrafo chefe da

das na China.

técnico de fotografia, sendo nomeado diretor de fotografia 

Tornou-se editor da revista INFINITY em 1971; 

consultor de recursos visuais da Agência de Proteção Ambiental

em 19S9.

dos Estados Unidos e do Instituto Americano de Aço e Ferro. 

Ivembro da faculdade da Escola de Graduação em Jornalismo da

Desenvolveu o processoUniversidade de Columbia desde 1952.

Xograph D-3 por um período de mais de treze anos. 

constante da revista especializada U3 CAFERA. 

editor associado de PARADE, semanário dominical, 

e membro da Sociedade Americana de Fotógrafos e Revistas.

Colunista

Atualmente é

Fundador

Exposições:

dmithsonian Institute, Washington, D.C. 

Fuseu Internacional de Fotografia, New York

Iiitseu de Arte JVoderna, New York

Sociedade Real de Fotografia; Biblioteca do Congresso, 

Washington, D.C.

CQleçõss Principais:

Biblioteca do Congresso 

Instituição Smithsonian

Cont.
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Real Cociedade de Fotografia

Museu Internacional de Fotografia /)

Museu de Arte Moderna, New York ^ ^

Livros:

CREATIVE COLOR, 1953

PHOTO JCURNALI SM., 195 3

LGOIC AT US with William Saroyan, 1967

COLOR PHOTOGRAPHY NON, 1970

Arthur Rothstein realizou uma obra prima quando foi enviado

a documentar a condição dos fazendeiros cujas terras tinham

De todas as imagens do grupo desido assoladas pela seca.

"Dustbowl" fotografado por Rothstein, a que mais charra a 

atenção é a do fazendeiro juntamente com os filhos correndo

em direção a seu casebre em meio a uma tempestade de areia

São vistos a meia distância, apenas,em Cimarron, Oklahoma.

independentemente do valor pictórico, esta bela foto

grafia aparenta possuir os princípios que influenciaram as 

pinturas tanto de Thomas Eakins coso do mais recente artista

mas,

de Philadelphia, Walter Stumpfig.

Tambén de grande impacto é o instantâneo do fazendeiro de-

3ua mulher, obviamen-serrpregado e desesperançado do futuro, 

te grávida e sua crescente família participam da miséria

geral.

Os "Fotógrafos Compassivos" trouxeram de volta a fantasmogó- 

rica evidencia da intensa batalha do homem contra a natureza 

no que ela teir de mais cruel, mas ninguém foi melhor do que 

Rothstein para mostrar áreas abertas, jogos de baseball, 

rodeos, bandas de música em marcha e colheitas de algodão; 

fotografou também John Marin, Ralvador Dali, alguns papas, 

homens bem humorados, mem?bros do Exército da Calvação em
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trabalho, os encapuçados da Ku-Klux-Klan, acontecimentos e 

personalidades relevantes do mundo atual. Ele documentou 

a Conferência de Quebec na qual foi planejada a invasão da 

Europa durante a Segunda Guerra f/undial, a guerra na China, 

a assistência a flagelados da fome na China em 1943, e 

Cabo Kennedy. Arthur Sothstein diz do seu trabalho:

A câmara é o meio pelo qual eu transmito aos outros um signi

ficado, um estado de espírito, ou uma sensação. Gosto de 

pensar que meus esforços são primariairente una forma de 

comunicação.

Agnes Dusek 
7/13/73
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CONSULATE OF THE 
UNITED STATES OF AMERICA

U.S INFORMATION SERVICE

VIDEOTAP ES

«

li o t Feld Ballet in Performance at Wolf Trap 

1 hora - narrado em inglêsColorido

Nik - Uma Experiência de Luz e Som 

Colorido - 30 minutos - narrado em português

Rauchenberg^ Retrospective - The Joy of Art 

Colorido - 27 minutos - narrado em inglês
V
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Escreva e mande foto» para Fotografia, Folha da Manhã, Rua Caldas Júnior 219

Rothstein
9lima yisao

dos EUA
no Museu 

de Artes Dwight Eisenhower e Harry Truman no funeral de John Kennedy

tualmente editor associado de Parade, semanário 
dominical, Arthur Rothstein, jornalista em 

atividade nos Estados Unidos desde 
1935, tem 50 fotos expostas no Museu de 

Arte do Rio Grande do Sul (Salgado 
Filho, 235, primeiro andar), nas quais mostra 

aspectos naturais e humanos de sua terra.

A
e as pessoas de sua terra, é 
claro que não faltam entre os 
trabalhos um pastou- com fiéis* 
após as atividades dominicais; 
um grupo de trabalhadores; a 
colheita oo trigo; fazendeiros; 
vaqueiros com gado e, natural
mente, um saloon.

Minlia Terra, Minha Gente é 
acompanhada de um depoimen
to de sou autor: 
últimos 40 anos tenho tido a o- 
portunidade e privilégio de foto
grafar a vibrante e imensaimen- 
te variada vida na América. A-

Arthur Rothstein nasceu em 
1915 nos Estadas Unidos. For
mou-se pela Universidade de Oo- 
luanbia e foi membro da Asso
ciação de Segurança Agrícola de 
1935 a 1940. Neste ano, fez par
te da equipe de fotógrafos da 
revista Look, que deixou a se
guir para integrar a seção de 
Informação Bélica e depois o 
Exército. Na China, serviu co
mo fotógrafo chefe da Adminis
tração de Reabilitação e Assis
tência dias Nações Unidas.

é

“Durante os

m-j
à LookDepois disso, voltou 

em 1946, como diretor técnico 
de fotografia, tendo sido no
meado diretor de fotografia em

través da fotografia-arte que se 
tornou característica do século 
XX — tenho observado e docu
mentado minha gente e meu. 
país-

Meu país é uma nação com
plexa, dinâmica e constante
mente envolvente. Ele compre
ende grupos técnicos, raciais, 
regútonais e econômicos diversos. 
Para que nossa nação prospere, 
dependemos da habilidade do 
nosso povo para trabalhar jun
tos para o bem de todos. A fo
tografia é uma linguagem uni
versal que auxilia a união do

b-.-J 1969. Em 1971 passou a ser e- 
dltor da revista Infinity. 
consultor de recursos visuais da 
Agência de Proteção Ambiental 
dos EUA, e do Instituto Ameri
cano de Aço e Ferro.

1 - Foi

m
Desde 1962. é membro da fa

culdade da Escola de Gradua
ção em Jornalismo da Universi
dade de Columbia. O processo 
Xogiraph D-3 foi por ele desen
volvido por mais de 13 anos.
Membro fundador da Sociedade nosso povo. 
Americana de Fotógrafos de Re
vistas, Rothstein membro per
manente da revista especializada 
US Camcra, tendo exposto no 
Smithsonian Instituto, na Socie
dade Real de Fotografia e na 
Biblioteca do Congresso, em Wa
shington, e em Nova Iorque, no 
Museu Internacional de Foto-

Arthur e 'o privilégio de fotografar a vibrante e variada vida na América"

Minha fotografia é baseada 
no conceito de conhecer o assun
to e de contar a estória tão gra- 
tificante quanto me for possí
vel. Eu planejo a composição 
para ganhar efeito e deixar 
mais clara a mensagem. Prefi
ro retratar pessoas com digni
dade e simpatia e captar ex
pressões significativas. Algumas 
vezes seleciono um detalhes re
levante ou um fragmento den
tro de uma cena para dar-lhe 
mais efeito e mais expressão. 
Minhas fotografias são feitas 
principalmente para servir pro
pósitos úteis à comunicação, 
embora muitas delas tenham si
do consideradas trabalhos de

grafia e no Museu de Arte Mo
derna, locais em que também se 
encontram suas principais cole
ções.

Minha Terra, Minha Gente, a- 
berta esta semana, é uma pro
moção da Secretaria de Educa
ção e Cultura do Estado, dó seu 
Departamento de Assuntos Cul
turais, do Museu- de Artes do 
Rio Grande do Sul e do Con- arte. 
sulado Americano, e ficará a dis
posição do público até o pró- tei criar um retrato composto do 
xin-o dia 24.

As fotos são em preto e bran
co, emolduras em branco, e 
estão expostas sobre painéis 
pretos. A mostra reúne traba
lhos feitos desde a década de 36

Em minha longa carreira, ten-

meu país, enfocando suas som
bras tanto quanto suas luzes, 
sçus problemas, tanto quanto 
suas conquistas.

Para aqueles que viram esta 
amostra do meu trabalho, gos
taria que estas imagens ficassem 
como lembrança do passado, u- 
ma expressão de esperança, um 
atestado de 
reafirmação de fé no fuituro dos 
Estados Undidos."

para a FSA, TVIA,até 1975,
Look, AR e Parade.

O contraste entre áreas cla
ras e escuras caracteriza as fo
tos documentais de Arthur Ro-

realização e uma

Igreja coberta de neve, em Lancaster, New Hampshire, 1954 tltistein. Mostrando a paisagem



Liii'r I ».» I 1. I 1-11*-» notnsiem item de
senvolvido intensa carreira 
profissional, sendo, atual
mente, além de colunista 
permanente da revista esroe- 
cializada US Camera, editor 
associado de Parade, 
nário dominical.

Fundador e membro da 
Sociedade Americana de 
Fotógrafos e Revistas, tem 
realizado inúmeras exposi-

iUUIiUJci, cado, um estado de esoírito 
ou uma sensação. Gesto de 
pensar que meus esforções, 
são, primariamente, uma for
ma de comunicação”. Nos 
três primeiros dias da

“A câmara é o meio pelo 
qual eu transmito aos ou
tros um significado, um 
estado de espírito ou uma 
sensação. Gosto de pensar 
que meus esforços, são pri
meiramente, uma forma de 
comunicação”, declarou Ar- 
thur. Figuras ilustres do 
mundo atual já foram alvo 
de suas lentes, mas suas ca- ■ 
racterísticas prinpicais são 
as imagens que preenchem 
grandes espaços, preferen
cialmente de elementos hu
manos, ora trabalhando ou 
divertindo-se. Por exemplo, -in, fotógrafo norte-america- 
operários colhendo algodão 
no campo, apresentações es

mo s-
tra, 28, 29 e 30, às 17 e 20 
horas no mesmo local da ex
posição — o MARGS 
rá exibido um vídeocassette 
detalhando a arte e o tra
balho de Arthur Rothstein.

sema-

— se-

oíos e vídeo-casseíe 

exposição
Atualmente é colunista. , constante da re

vista especializada “US Câmara”; e editor as
sociado de “Prade”, semanário dominical. Fun
dador e membro da Sociedade Americana de 
Fotografos de revistas. Entre as exposições que 
reahzxju destacam-se: “Smithsonian Tnstitut 
(Washington), Museu Internacional de Foto
grafia (NY), Museu de Arte Mcderna (NY) e 
Sociedade Real de Fotografia do Congresso. Sua 
exposição em Porto Alegre conta com o pa
trocínio do DAC/SFC e poderá ser vista até 
o dia 24 de julho. Além de 50 fotos será exi
bido no local um vídeo-cassete sobre o tra
balho desenvolvido pelo artista

oje expõe no MARGS 
com o título genérico “Mi- 
Gente”. Formado pela Uni- 

porádicas de bandas de mu- mbia, 61 anos, Rothstein foi 
sica e, como não podia dei- ãçS-° de Segurança Agrícola 
xar de ser, Rothstein não V\,de intep°u a equi-
esqueceu as praticas espor- informação Bélica e depois 
tivas que existem em seu .i como fotógrafo chefe da 
País. como O jogo de ba- Reabilitação e Assistência
seball, que é tão popular ' f4* fretor', TT . t _ l° duetor técnico de fotogra-nos Estados Unidos como o 0 diretor de fotografia

uma

emfutebol para os brasileiros.



Vídeo-teipe de 

baiê e mostra 

de fotos hojeP-^
MARGS^??

Começa hoje a mostra de 

fotos de Artfiur notnstein
A partir de hoje, terça-fei

ra, em co-promoc,ão com o 
Consulado Norte-Americano, o 
Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul, órgão do Departa
mento de Assuntos Culturais 
da SEC, estará apresentando 
"ma mostra de 50 fotografias 
denominada “Minha Terra, 
Minha Gente”, do fotógrafo 
Arhtur Rothstein.

Rothstein já tem realizado 
mostras tanto em seu país co
mo no exterior e, sendo apai
xonado por sua profissão, tem 
desenvolvido intensa carreira 
desde sua graduação pela Uni
versidade de Colúmbia. É 
consultor de recursos visuais 
da Agência de Proteção Am
biental dos Estados Unidos e 
do Instituto Americano de Aço 
e Ferro membro da Facul
dade da Escola de Graduação 
em Jornalismo da Universida
de de Colúmbia; desde 1962,

desenvolveu o processo Xo- 
graph D-3 por mais de 13 
anos. Tem publicados vários 
álbuns, demonstrando, dest" 
forma, sua percepção artís' 
ca e visual.

Complementando a mostra 
de Rothstein, serão apresenta
dos vídeo cassetes de interes
se artístico nos três primei
ros dias.

Hoje, às 17 e às 20 horas, 
com narraçãV) em inglês e du
ração de uma hora, “Eliot 
Feld Ballet”; amanhã, nos 
mesmos horários, a cores, com 
narração em português e 31 
minutos de duração, “Nik — 
Uma Experiência de Luz e 
Som”. Na quinta-feira, igual
mente às 17 e às 20 horas, 
saiSui lua obóbíibu ‘sa.xoo b 
e com duração de 27 minu
tos, “The Joy of Art” — re
trospectiva do artista Rau- 
chenberg.

no
O Museu de Arte do Rto 

Grande do Sul (Salgado Fi
lho, 235, primeiro andar) a- 
bre hoje sua primeira ex
posição de fotografias neste 
ano. Do norte-americano 
Arthur Rothstein, a mostra 
já passou por outras cidades
----- —-------------- - rer-
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No MARGS, mostra de 

fotógrafo americano i yj-
ções em vários países do 
mundo.

Especialista em imagens 
cheias, como colheitas de al
godão, bandas de música em 
marcha ou jjogos de beise
bol, Rothstein fotografou 
personalidades de relevo no 
mundo do atual. Do seu tra
balho. diz ele: “A câmara é 
o meio pelo qual eu trans
mito aos outros um signifi
cado, um estado de esoírito 
ou uma sensação. Gosto de 
pensar que meus esforçÕes, 
são, primariamente, uma for
ma de comunicação”, 
três orimeiros dias da 
tra, 28, 29 e 30, às 17 e 20 
horas no mesmo local da ex
posição — o MARGS 
rá exibido um vídeocassette 
detalhando a arte e o tra
balho de Arthur Rothstein.
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A partir da próxima ter
ça-feira, dia 28, o Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul, 
em co-promoção com o Con
sulado Norte -Americano 
desta capital, estará apre
sentando uma Exposição de 
50 fotografias, sob o tema 
Minha Terra,-Minha Gen

te". de Arthur Tothstein.
Nascido em 1915 e forma

do pela Universidade de Co- 
lumbia, Rothstein tem de
senvolvido intensa carreira 
profissional, sendo, atual
mente, além de colunista 
permanente da revista espe
cializada US Camera, editor 
associado de Parade, 
nário dominical.

Fundador e membro da 
Sociedade Americana de 
Fotógrafos e Revistas, tem 
realizado inúmeras exposi-
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fotos e vídeo-cassefe 

na exposição
Ai thur Rothstein, fotógrafo norte-america

no, a partir de hoje expõe no MARGS uma 
«ene de trabalhos com o título genérico “Mi
nha Terra, Minha Gente". Formado pela Uni
versidade de Colúmbia, 61 anos, Rothstein foi 
membro da Associação de Segurança Agrícola 
de 1935/40. A partir de então integrou a equi
pe da revista “Look”, abandonando-a para u- 
nir-se à Seção de Informação Bélica e depois 
ao Exercito. Serviu como fotógrafo chefe da 
Administração de Reabilitação •_ 
das Nações Unidas na China, Em

Atualmente é colunista. , constante da re
vista especializada “US Câmara"; e editor as
sociado de “Prade", semanário dominical. Fun
dador e membro da Sociedade Americana de 
•rotcgrafos de revistas. Entre 
realizou destacam-se:

as exposições que 
,w . . . x “ Smithsonian Tnstitut
(Washington), Museu Internacional de Foto- 
grafia CNY), Museu de Arte Moderna (NY) e 
Sociedade Real de Fotografia do Congresso. Sua 
exposição em Porto Alegre conta 
trocínio do DIAC/SEC

com o pa-
« sío „ , , u e poderá ser vista atéo dia 24 de Julho. Além de 59 fotos será exi
bido no local um vídeo-cassete sobre 
balho desenvolvido pelo artista

e Assistência 
— 1946 retor

nou a Look , como diretor técnico de fotogra
fia, sendo nomeado diretor de fotografia 
1969.

o traem
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Começa lioje a ^mostra de 

fotos de ArtfiürK ílotíistein
A partir de hoje, terça-fei

ra, em co-promo(,ão com o 
Consulado Norte-Americano, o 
Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul, órgão do Departa
mento de Assuntos Culturais 
da SEC, estará apresentando 
"ma mostra de 50 fotografias 
denominada “Minha Terra, 
Minha Gente”, do fotógrafo 
Arhtur Rothstoin.

Rothstein já tem realizado 
mostras tanto em seu país co
mo no exterior e, sendo apai
xonado por sua profissão, tem 
desenvolvido intensa carreira 
desde sua graduação pela Uni
versidade de Colúmbia. É 
consultor de recursos visuais 
da Agência de Proteção Am
biental dos Estados Unidos e 
do Instituto Americano de Aço 
e Ferro membro da Facul- 
dade da Escola de Graduação 
em Jornalismo da Universida
de de Colúmbia; desde 1962,

desenvolveu o processo Xo 
graph D-3 por mais de 13 
anos. Tem publicados vários 
álbuns, demonstrando, dest- 
forma, sua percepção artís' 
ca e visual.

Complementando a mostra 
de Rothstein, serão apresenta
dos vídeo cassetes de interes
se artístico nos três primei
ros dias.

Hoje, às 17 e às 20 horas, 
com narraçsb em inglês e du
ração de uma hora, “Eliot 
Fcld Ballet”; amanhã, nos 
mesmos horários, a cores, com 
narração em português e 31 
minutos de duração, “Nik — 
Uma Experiência de Luz e 
Som”. Na quinta-feira, igual
mente às 17 e às 20 horas, 
sojSut uio oeSexieu ‘sa.ioo u 
e com duração de 27 minu
tos, “The Joy of Art” — re
trospectiva do artista Rau- 
chenberg.

no
O Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul (Salgado Fi
lho. 235, primeiro andar) a- 
bre hoje sua primeira ex
posição de fotografias neste 
ano. Do norte-americano 
Arthur Rothstein, a mostra 
já passou por outras cidades 
e denomina-se Minha Ter
ra, Minha Gente, em que e- 
le procura retratar diver
sos aspectos da vida dos Es
tados Unidos. Paralelamen
te, o MARGS exibirá um ví
deo cassete, em substitui
ção aos filmes que vem exi 
bindo todas as terças-feiras, 
às 17h e às 20h, com entra
da gratuita para os interes
sados. As promoção é junto 
com o Consulado Norte-A
mericano de Porto Alegre,

O vídeo tem uma hora de 
duração e focaliza o balé 
moderno e será ainda apre
sentado amanhã, nos mes
mos horários (na quinta-fei
ra, outro vídeo será apre
sentado, mas é sobre a vida 
e obra de um pintor). Ar
thur de Rothstein nasceu 
em 1915 e formou-se na U- 
niversidade de Colúmbia, 
fundador e membro da So
ciedade Americana de Fotó
grafos e Revistas.' Com di
versas exposições em seu 
currículo (pelo mundo to
do), atualmente, além de 
ser colunista permanente
da revista especializada US 
Camera, é editor associado 
do semanáro domincal Pa- 
rade.

No MARGS, mostra de 

fotógrafo americano ^ ff
ções em vários países do 
mundo.

Especialista em imagens 
cheias, como colheitas de al
godão, bandas de música em 
marcha ou jjogos de beise
bol, Rothstein fotografou 
personalidades de relevo no 
mundo do atual. Do seu tra
balho. diz ele: “A câmara é 
o .meio pelo qual eu trans
mito aos outros um signifi
cado, um estado de esoírito 
ou uma sensação. Gnsto de 
pensar que meus esforções, 
são, primariamente, uma for
ma de comunicação”. Nos 
três orimeiros dias da mos
tra, 28, 29 e 30, às 17 e 20 
horas no mesmo lo-cal da ex
posição — o MARGS 
rá exibido um vídeocassette 
detalhando a arte e o tra
balho de Arthur Rothstein.

A partir da próxima ter
ça-feira, dia 28, o Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul, 
em co-promoção com o Con
sulado Norte -Americano 
desta capital, estará apre
sentando uma Exposição de 
50 fotografias, sob o tema 
“Minha Terra,-Minha Gen
te”. de Arthur Tothstein.

Nascido em 1915 e forma
do pela Universidade de Co
lúmbia, Rothstein tem de
senvolvido intensa carreira 
profissional, sendo, atual
mente, além de colunista 
permanente da revista esoe- 
cializada US Camera, editor 
associado de Parade, 
nário dominical.

Fundador e membro da 
Sociedade

serna-

— se-
Americana de 

Fotógrafos e Revistas, tem 
realizado Inúmeras exposi-

oíos e vídeo-casseíe 

exposição do MARGS
“A câmara é O meio pelo ein. fotógrafo norte-america- 

qual eu transmito aos ou- lo-*e expõe no margs 
tros « significado, um unt
estado de espirito OU uma mbia, 61 anos, Rothstein foi 
sensação. Gosto de pensar *aÇão de segurança Agrícola 
que meus esforços, são pri- ;i.r„de int6grou a egui- 
meiramente, uma forma de fZol
comunicação”, declarou Ar- iu como fotógrafo chefe da 
thur. Figuras ilustres do Reabilitação e Assistência

s na China. Em 1946 retor
no diretor técnico de fotogra- 

suas ca- 3o diretor de fotografia em

Atualmente é colunista constante da re
vista especializada “US Câmara”; e editor as
sociado de “Prade”, semanário dominical. Fun
dador

uma

e membro da Sociedade Americana de 
Fotegrafos de revistas. Entre 
realizou destacam-se:

as exposições que 
, . “Smithsonian Tnstitut

(Washington), Museu Internacional de Foto
grafia (NY), Museu de Arte Moderna (NY) e 
Sociedade Real de Fotografia do Congresso. Sua 
exposição em Porto Alegre conta com o pa
trocínio do DiAC/SEC e poderá ser vista até 
o dia 24 de julho. Além de 50 fotos . 
bido no local um vídeo-cassete sobre 
balho desenvolvido pelo artista.

mundo atual já foram alvo 
de suas lentes, mas r~ 
racterísticas prinpicais 
as imagens que preenchem

será exi-
o tra-

sao
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no
A partir de hoje, o Museu 

de Arte do Rio Grande do Sul, 
órgão do Departamento de As
suntos Culturais da SEC, esta
rá apresentando uma mostra de 
50 fotografias denominada “Mi
nha Terra, Minha Gente”, do 
fotógrafo Arthur Rothstein, em 
colaboração com o Consulado 
dos Estados Unidos nesta Capi
tal.

Rothstein já tem realizado 
mostras tanto em seu próprio 
país como no exterior e tem 
desenvolvido intensa carreira 
desde sua graduação pela Uni
versidade de Colúmbia. É con
sultor de recursos visuais da A- 
gência de Proteção Ambiental 
dos Estados Unidos e do Insti
tuto Americano de Aço e Ferro. 
Membro da Faculdade da Esco
la de Graduação em Jornalismo 
da Universidade de Colúmbia, 
desde 1962, desenvolveu o pro
cesso Xograph D-3 por mais de 
13 anos. Tem publicados vários 
álbuns com fotos suas, demons
trando, desta forma, sua per
cepção artística e visual. Com
plementando a mostra de Ro
thstein, serão apresentados ví- 
deo-cassetes de r ' '■se artís
tico nos três primeiros dias da 
mesma. Hoje, às 17 e às 20_ ho
ras, com narração em inglês, e 
duração de uma hora, “Eliot 
Feld Ballet”; amanhã, nos mes
mos horários, a cores, com nar
ração em português e 30 mi- 

“Nik — U-

UM AMERICANO NO MARGS
A partir da próxivia terça-feira, o Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul em co-produção com o Consulado 
Norte-Americano apresentará 50 fotografias de Ar
thur Rothstein (foto), sob o tema “Minha Terra, Mi
nha Gente”. No local da exposição será exibido regu
larmente um vídeo cassete sobre a arte e o trabalho 

de Rothstein

nutos de duração, 
ma experiência de luz e som”. 
Na quinta-feira, igualmente às 
17 e às 20 horas, a cores, nar
ração em inglês e com duração 
de 27 minutos, “The Joy of 
Art” — retrospectiva do artis
ta Rauchenberg.

filme sobre arthur rothstein
ILUSTRA A EXPOSIÇÃO DE FQTOS

* pecializada US Camera, é editor 
associado do semanário domini-será junto à mostra de fotogra

fias de Arthur Rothstein, deta
lhando toda sua arte e trabalho. 
A prcmoçâo é conjunta com 
o Consulado Norte-Americano de

• MINHA TERRA, MINHA GEN
TE — Abre hoje, 14h, no Mu- 

seu de Arte do Rio Grande do 
Sul (Salgado Filho, 235, primeiro 
andar) mostra de fotografias de 
Arthur Rothstein. Visitação das 
9h às 12h e das 13h30min às 21h 
de segunda a sexta e das lOh às 
17 h, aos sabados.

cal Parade.
Especialista em imagens cheias, 

como colheitas de algodão, ban
das de música em marcha ou jo- 

de baseball, Rothstein foto-Porto Alegre.
gos
grafou figuras de grande relevo 
no mundo atual. “A câmara é 
o meio pelo qual eu transmito 

outros um significado, um

Arthur Rothstein é formado 
pela Universidade de Colúmbia a 
fundador e membro da Sociedade 
Americana de Fotógrafos e Re
vistas. Oom diversas exposições 
pelo mundo todo em seu currícu
lo, atualmente, além de ser colu
nista permanente da revista es-

aosO Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul, como tem feito uiti- 
mamente, exibe hoje, às 17h e às 
20h, um filme em sua sala de 
exposições. Desta vez, porém,

estado de espírito ou uma sensa
ção. Gosto de pensar que meus 
esforços são, primariamente, uma 
forma de comunicação”.
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