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Mostra celebra a diversidade por meio da fotografia

0 Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli inaugura dia 3 de janeiro, às 18h30min, a 
exposição MÚLTIPLOS OLHARES: 21 FOTÓGRAFOS. O trabalho ocupará a galeria Iberê Camargo do 

MARGS, com imagens de autoria de diversos fotógrafos, dos quais 19 são convidados e 2 são 
fotógrafos que possuem obras no acervo do MARGS. A exposição pode ser visitada até 29 de 

janeiro, com entrada franca. A curadoria é de Fábio André Rheinheimer - Arquiteto, artista visual e 

curador independente, que em 2017 celebra dois anos atuando na curadoria.

Sob orientação de um mesmo conceito — o exercício da fotografia enquanto instrumento de 
construção de narrativas - a exposição MÚLTIPLOS OLHARES: 21 FOTÓGRAFOS parte de 

fragmentos vindos de representações pontuais da trajetória de distintos profissionais. Surge então, 
conjunto multifacetado — diverso e plural — que possibilita estabelecer outras vinculações e, 

portanto, novas releituras.

Esta exposição propõe dupla celebração: os dois anos de curadoria deste profissional, que atua no 
Café do MARGS, bem como, em outros espaços expositivos; e também celebrar a diversidade da 

produção de fotografia, em Porto Alegre, com participação do artista nova-iorquino Gene Johnson, 

especialmente convidado para esta exposição coletiva no MARGS.

A mostra foi concebida a partir da interação entre elementos aparentemente desconexos, 

pertencentes ao portfólio de 21 profissionais. E, a partir daí, as imagens extraídas do contexto 
(cristalizações cujas sutilezas e reminiscências as qualificam diante da eterna sucessão dos 

instantes), organizam outras possibilidades do ver, ampliando as possibilidades de novas 
resignificações. Fábio André Rheinheimer explica que, neste percurso, surge o espectador a 

delinear, segundo apropriação particular (referências estéticas e conceituais), a elaboração 

hipotética de outros (e novos) relatos, tendo por objeto a livre inter-relação entre produções 

distintas.
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Sob esta perspectiva, Susan Sontag salienta:

A força de uma foto reside em que ela mantém abertos para escrutínio 

instantes que o fluxo normal do tempo substitui imediatamente. O 

congelamento do tempo — a estase insolente, pungente, de toda foto 

— produziu novos cânones de beleza, mais inclusivos. Porém as 
verdades que podem ser transmitidas em um momento dissociado, por 
mais decisivas ou significantes que sejam, têm uma relação muito 
estreita com as necessidades de compreensão. (SONTAG, 1977, p.65).

Deste modo, a partir do contexto pleno de fragmentos a solicitar uma atenção mais apurada - uma 
gentileza do olhar, a exposição MÚLTIPLOS OLHARES: 21 FOTÓGRAFOS, se apresenta enquanto 

proposta à elaboração de um diálogo plural entre os fragmentos de produções fotográficas 

distintas, sem jamais pretender o definitivo ou absoluto. O domínio exclusivo é do espectador— 
autor de múltiplas releituras e narrativas poéticas — a partir de imagens que, mesmo condenadas à 

estagnação de um momento, eclodem numa profusão de novas apropriações simbólicas.

O MARGS funciona de terças a domingos, das lOh às 19h, sempre com entrada franca. Visitas 

mediadas podem ser agendadas pelo e-mail educativo@margs.rs.gov.br.

Fábio André Rheinheimer - arquiteto, urbanista e artista visual, participou de diversas exposições 
coletivas, exposições individuais e Salões de Arte. Curador independente de arte, atua desde 

janeiro de 2015 como curador do espaço expositivo do Café do MARGS, a convite deste, no Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre RS. Atua profissionalmente em ambas as áreas: 

arquitetura e artes visuais, em Porto Alegre onde reside.

Fotógrafos do acervo do MARGS, conforme Catálogo Geral:

Alberto Bitar

Cibele Vieira

Fotógrafos convidados:

Marilene Bittencourt; Raul Krebs; Manoel Petry; Gene Johnson; Lucca Curtolo; Carlos Eduardo 

Azevedo; Hernando Salles; Andréa Graiz; Paulo Mello; Douglas Fischer; Sérgio de Paula Ramos; 
Cadinhos Rodrigues; Pedro Antônio Heinrich; Andréa Ludwig Cocolichio; Adriano Bassegio; Júlio

Agostini.RobertaVilleroy,AntônioAlves;BebetoCordeiro;
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Imagens em alta resolução

We-transfer - https://we.tl/XUEaReNe2d

Serviço

MÚLTIPLOS OLHARES: 21 FOTÓGRAFOS

Abertura: 3 de janeiro, às 18h30min 

Visitação: De 4 a 29 de janeiro de 2017

Local: Galeria Iberê Camargo do MARGS (Praça da Alfândega, s./n.) 

Curadoria: Fábio André Rheinheimer

Contatos

Curador Fábio André Rheinheimer: 51 (51) 98182 5595; (51) 99523 3405; art.farfflhotmail.com

Núcleo de Curadoria do MARGS: 51 32272012

Núcleo de Comunicação do MARGS: Cláudia Antunes -51 32863145

Apoio

Black Gallery 

Café do MARGS

Arteeplantas 

Celulose Riograndense 

Banrisul

AAMARGS

Realização

Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli 

Governo do Estado do Rio Grande do Sul 

Museu de Arte do Rio Grande do Sul 

Localização: Praça da Alfândega, s./n.

Centro Histórico, Porto Alegre

Telefone: 32272311

Entrada Franca

https://we.tl/XUEaReNe2d


Site: www.margs.rs.gov.br

www.facebook.com/margsmuseu

www.twitter.com/margsmuseu
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POSSIBILIDADES DA FOTO
MÚLTIPLOS OLHARES: 21 FOTÓGRAFOS é uma das três exposições que o Margs inaugura entre hoje e amanhã

LUIZA PIFFERO
luiza.piffero@zerohora.com.br

otografías arquitetônicas, retratos e abs
trações assinados por autores com per
cursos completamente diferentes. A 
diversidade da fotografia é o mote da 

exposição Múltiplos olhares: 21 fotógrafos, com 
vernissage amanhã, às 18h30min, nas galerias 
Iberê Camargo e Oscar Boeira do Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul (Praça da Alfândega, 
s./n.). A visitação vai de 4 a 29 de janeiro, de ter
ça a domingo, das lOh às 19h.

O curador Fábio André Rheinheimer se desa
fiou a selecionar trabalhos de 21 fotógrafos com 
concepções distintas do que é fotografia para 
depois encontrar aproximações entre as obras.
Responsável pelas exposições fotográficas do 
Café do Margs, Rheinheimer recebe incontáveis 
portfólios. A nova coletiva é uma chance de exi
bir parte do que tem visto em um espaço maior.

— Porto Alegre é uma ilha densamente povo
ada por fotógrafos com potencial escondido. Eu 
estava angustiado para mostrar essa riqueza de 
produção. — conta Fábio.

Dos 21 artistas selecionados, apenas dois es
tão no acervo do Margs, Alberto Bitar e Cibele 
Vieira. Os outros 19 são convidados conhecidos 
por atuarem em universos diversos, como pu
blicidade (Raul Krebs, Manoel Petry), jornalis
mo (Julio Cordeiro, Andréa Graiz), arquitetura 
(Paulo Mello), artes visuais (Roberta Agostini)
e até música (Bebeto Alves e Antonio Villeroy). Ao percorrer portfólios, Fábio procurou ima- 
Cada artista exibe duas, três ou quatro fotos. gens singulares: deixou de lado as montanhas 

A exposição provoca o espectador a fazer su- da Patagônia fotografadas por Sérgio de Paula Foto da ponte do
as próprias conexões entre as produções e algu- Ramos e optou pela imagem de uma carcaça de Guaíba foi o ponto
mas convergências saltam aos olhos. Uma longa um animal em um descampado. Registrada de de partida para a 
parede reúne fotografias que tratam do corpo um ângulo inusitado por Manoel Petry, a Torre obra de Bebeto 
humano: nus, autorretratos, rostos fora de foco Eiffel é um enigmático emaranhado de ferro, 
etc. Há seções abstratas que propõem uma re- — Estou propondo a zona de desconforto dos 0 curador Fábio 
flexão sobre cor, luz e geometria. As paisagens artistas, não quis mostrar o glamour de Paris, Rheinheimer (à 
são poucas e estão bem distantes da ideia de por exemplo. Vejo esta exposição como uma ce- direita) procurou a 
cartão-postal, como as assinadas por Hemando lebração da fotografia e das suas múltiplas pos- singularidade 
Salles e Adriano Bassegio.

F

Alves (acima).

sibilidades - frisa o curador. de cada artista
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