
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL ADO MALAGOLI 
NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA

- Exposição: Moderna Para Sempre - Fotografia Modernista Brasileira na 
Coleção Itaú.

EVENTO: Vemissage dia 27 de julho de 2010. 
Exposição: Portinari na coleção Castro Maya.

LOCAL: Salas Iberê Camargo e Oscar Boeira no MARGS.

PERÍODO: 28 de julho a 10 de outubro de 2010

OBSERVAÇÕES:
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Fotos no Margs
um recorte da Coleção Fotografia 
Modernista Brasileira Itaú que, com 
cerca de cem obras, tem como fonte 
principal a Escola Paulista do Foto 
Cine Clube Bandeirante.

Com curadoria do fotógrafo latã 
Canabrava, a mostra remonta aos 
anos 40 a 70 do século passado, 
quando na esteira do modernismo 
europeu e americano da década de 
20, os artistas brasileiros entraram 
na discussão sobre quais seriam os 
limites da arte fotográfica.

JOSÉ YALENTI / DIVULGAÇÃO / CP

itenta e seis fotografias per
tencentes à coleção Itaú 
ocuparão a Sala Iberê Ca- 

margos e Oscar Boeira do Margs 
(Praça da Alfândega, s/nfi), a partir 
de amanhã, 19h. São imagens fei
tas por pioneiros na produção da fo
tografia moderna no Brasil, como 
José Oiticica Filho, Marcei Giro, Ger- 
man Lorca, Thomaz Farkas, José 
Yalenti e Geraldo de Barros.

“Moderna para Sempre: Fotogra
fia Modernista Brasileira” apresenta

O

Mostra exibe produção fotográfica brasileira de 1940 a 1970
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A cidade em 

destaque 
em “Paralelas 
e Diagonais”, 

de José 
Tàlenti 

(acima), e a 
geometria de 
“Fòtoforma”, 
de Geraldo 
de Barros 

(ao lado)

iAs linhas
da cidade

Margs inaugura mostra de 

fotógrafos modernistas brasileiros
..... \:ít
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Fruto da tecnologia, a arte foto- ca rompem com esse modelo, estão pre- 

gráfica já nasceu moderna por ex- ocupados mais com a forma do que com }Sw^ 
celência. o conteúdo, pendem para o abstrato, para x —

. Uma exposição que será aberta o surrealismo, para a pesquisa de formas 
ao público a partir de amanhã no - comenta Cannabrava.
Margs mostra os recursos dessa Os trabalhos reunidos na mostra com- I 
arte aplicados no Brasil por fotó- põem um recorte sobre o movimento fo- 
grafos nacionais que direcionaram tográfico conhecido como fotoclubismo, m 
seus olhares para o grande objeto surgido da reunião em clubes de fóto- JJj 
da modernidade: a cidade. grafos, amadores e diletantes, para trocar 5

informações e idéias sobre a prática foto- 
ealizada com imagens gráfica. 0 cenário das experimentações é a 
da Coleção Itaú, a mostra cidade, transformada, pelo olhar próximo 
Moderna Para Sempre: sobre os objetos, em linhas e espaços.
Fotografia Modernista no - Para esses fotógrafos, a fragmentação 
Brasil reúne 86 imagens da imagem da cidade, a fragmentação da 
selecionadas pelo curador identidade do indivíduo, foram a base das 

Iatã Cannabrava, contendo trabalhos de pesquisas deles. 0 objetivo era espantar-se 
pioneiros do modernismo fotográfico no com a cidade - comenta Cannabrava.
Brasil, como José Oiticica Filho, German 
Lorca, Thomaz Farkas, José Yalenti e Ge
raldo de Barros. São fotografias realizadas 
eptre os anos 1940 e 1970 - o que mostra 
a chegada do modernismo fotográfico 
com atraso no Brasil, uma vez que na Eu
ropa ele já existia nos anos 1920.

Os trabalhos expostos reinventam o 
próprio propósito da arte fotográfica até 
então praticada no país, fugindo do regis
tro de paisagens e personagens e investin
do em enquadramentos que aproximam 
o resultado final das artes plásticas.
* - Naquele período, a fotografia era mais 
ligada ao jornalismo, ao pictorialismo. No
mes como Thomaz Farkas e German Lor-
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liInspirações 
vão da 

abstração 
de Thomaz 
Farkas em 

‘Telhas” (foto 
acima) ao 

sumealismo 
de “Remas” 
de German 

Lorca (ao 
lado)
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MODERNA PARA SEMPRE - FOTOGRAFIA 
MODERNISTA BRASILEIRA

hoje, em coquetel para convidados, 
i de amanhã até áa 10 de outubro, de 

terças a domingos, das 10h às 19h. A entradaé

Museu de ArtB do Rio Grande do Sul Ado Maiagoi 
(Maigs) - Praça da Alfândega, s/n°, telefone (51) 
3227-2311 ,

A exposição: Uma seleção de 86 imagens 
produzidas por 26 artistas dos anos 1940 aos 1970, 
trabalhos que, na esteira do modernismo europeu e 
americano da década de 20, repensam os limites da 
arte fotocpáfica. As imagens fazem parte da coleção 
de fotografias do banco Itaú. ígP|É

-



Museu de Arte do RS Ado Malagoli

Jornal:...

Data: .......
Página:..^(^.jL...A^r>A^
Assunto:..

Mostra de fotos modernistas
A exposição "Moderna para Sempre - 

Fotografia Modernista Brasileira" composta 
por 86 imagens assinadas por pioneiros 
na produção da fotografia moderna no 
Brasil, ganha vemissage hoje, das 19h às 
21 h, no Margs (Praça da Alfândega, s/n^). 
0 acervo da coleção Itaú reúne registros 
feitos por José Oiticica Filho, Marcei Giro, 
German Lorca, Thomaz Farkas, José Yalen- 
ti, Geraldo de Barros, entre outros.

0 conjunto exposto remonta dos anos 
40 aos 70, quando, na esteira do moder
nismo europeu e norte-americano da dé
cada de 20, os artistas brasileiros entra
ram na discussão sobre os limites da arte 
fotográfica. 0 recorte organizado pelo 
curador latã Canabrava se aprofunda prin
cipalmente no movimento fotodubista bra
sileiro. Visitação até dia 10 de outubro.


