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SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO 
DEPARTAMENTO DE CULTURA 

MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL

têm o prazer de convidá-lo para a inauguraçao da exposição “Retratos” — 
Retrospectiva de SIOMA BREITMAN, a realizar-se dia 25 de julho, às 
18h30min, na Sala de Fotografia do MARGS, à Praça Barão do Rio Branco.

Período da exposição: 25 de julho a 19 de agosto de 1979
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Uma das telas do baiano Aderbal Rodrigues.

Retratos de Sioma e arte 

baiana são novas mostras
:

Duas novas exposições serão 
abertas hoje, uma no Museu de 
Artes ao Rio Grande do Sul, e 
a outra na Galeria Eucatex.

Galeria de Arte Eucatex. A 
mostar reúne 32 peças nas téc
nicas de óleo sobre tela e de
senho, permitindo ao visitante 
gaúcho conhecer de perto este 
jovem artista que inicia suas 
exposições fora da terra natal 
e que fala sobre seu trabalho.

RETRATOS

A galeria de fotografias do 
Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul, inaugura hoje exposi
ção de Sioma Breitman, em ho
menagem a Rosa Breitman, sua 
esposa. A mostra reune um to
tal de 23 peças, desde figuras 
conhecidas da política, como 
Adel Carvalho e José Loureiro 
da Silva, até artistas como 
João Fahrion, Procópio Ferrei
ra, Heitor Villa-Lcbos, Erico 
Veríssimo, ou figuras conheci
das tíe nossa realidade, como 
Ruy Ramos, Aporeli, A. J. 
Renner, Rubem Berta, Ar chi - 
medes Fortini, Raul Pilla, Pon
tes de Miranda, Fioies da Cu
nha, etc. Esta exposição poderá 
ser visitada diariamente, a par
tir de hoje, às 18h33min, no 
horário norrnai de funciona
mento do museu.

“Tenho dado em minhas ex
posições um tema no qual eu 
procuro desenvolver o meu tra
balho e para esta escolhí “O 
Sertão baiano”, pe'o motivo de 
que sempre me encontrei em 
contacto com as pessoas sim
ples, que procuram, através de 
sua música, seu artesanato, 
criar seu próprio mundo. O ser
tão ccm seus mistérios, com 
secas e enchentes, com seu | 
contraste de vegetação, forma- j 
se um quadro bonito e muitas 
vezes triste. O sertanejo é co
mo uma planta que cresce em 
um terreno árido, e apesar das 
limitações que a terra lhe ofe-, 
rece, ele extende seus galhos e 
consegue frutificar dentro das 
condições r"° lhe são ímpos- ‘
tas”.

A mostra pede ser visitada a 
partir de hoje, ãs 21 horas, em 
horário comercial, na Galeria 
situada na Avenida Indepen
dência, 359.

BAIANO NO SUL

O artista baiano Aderbal Ro
drigues é outro que inaugura 
hoje exposição individual na
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Hoje às 18h30min, na sala 
de fotografias do MARGS. será 
inaugurada uma exposição de 
retratas feitos por Sioma Bréit- 
man. A mostra conta com a 
colaboração de Pedro Flores e 
é uma homenagem que Sioma 
faz a Rosa Breitman 
panheira por mais de 50

Sioma dedicou sua vida a 
arte de fotografar e ao desen
volvimento da ' Scniica 
so meio. Através de seus “ins
tantâneos”

sua com- 
1 anos.

em nos-

consegue
com sensibilidade não 
as pessoas, mas também cenas 
da vida campeira, em fotos de 
grande espontaneidade.

Nascido na Ucrânia em 
1903, Sioma veio para Porto 
Alegre em 1924. Em sua car
reira fotografou muita gente 
importante, tendo selecionado 
para esta retrospectiva 23 fo
tos onde podem 

Erico Veríssimo, José Loureiro 
da Silva. Villa-Lobos, Gen. Flo
res da Cunha, Dr. Raul Pill.a, 
Henriette Morineau, Arquime- 
des Fortimi e Rubem Berta.

Suas fotos já participaram 
de mais de 400 mostras coleti-

captar
apenas

ser vistos:

Henriette Morineau, fotografada por Sioma Breitman Procópio Ferreira
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no MARGS
Hoje às 18h30min, na sala 

de fotografias do MARGS. será 
inaugurada uma exposição de 
retratos feitos por Sioma Bréit- 
man. A mostra conta com a 
colaboração de Pedro Flores e 
é uma homenagem que Sioma 

faz a Rosa Breitman 
panheira por mais de 50

Sioma dedicou sua vida a 
arle de fotografar e ao desen
volvimento da 1 Scnáca 
«o meio. Através de seus “ins
tantâneos”
com sensibilidade não 
as pessoas, mas também cenas 
da vida campeira, em fotos de 
grande espontaneidade.

N ascido
1903, Sioma veio 
Alegre em 1924. Ém 
reira fotografou muita gente 
importante, tendo selecionado 
para esta retrospectiva 23 fo
tos onde podem 
Erico Veríssimo, José Loureiro 
da Silva, Villa-Lobos, Gen. Flo
res da Cunha, Dr. Raul Pilla, 
Henriette Morineau, Arquime- 
des Fortini e Rubem Berta.

Suas fotos já participaram 
de mais de 400 mostras coleti
vas. Osvaldo Aranha, ex-presi
dente da ONU, e 
mandato foi criado o Estado 
de Israel, foi homenageado 
por Sioma através de urna bio
grafia fotográfica elaborada 
por Sioma e exposta em I.srael.

Também pessoas humildes 
serviram de tema para o fo
tógrafo. Entre seu trabalhos

sua com- 
anos.

em nos-

consegue captar
apenas

na Ucrânia em 
para Porto 

sua car-

ser vistos:
#

em cujo

mais conhecidos destaca-se a
foto do Negrinho José. um
engraxate do centro de Porto
Alegre. Esta mostra promovi
da pelo Departamento de Cul
tura permanecerá aberta ao
público até 27 de agosto.

Henriette Morineau, fotografada por Sioma Breitman
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SIOMA E MIGUENS — O 
Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul, além da grande retros
pectiva de desenho de Iberê 
Camargo, está apresentando u- 
ma pequena retrospectiva de 
retratos do veterano fotógrafo 
Sioma Rreitman, o qual por 
mais de 50 anos tem labutado 
de seu ofício. São vinte e três 
retratos selecionados que bem 
fixam a fisionomia de Archi- 
medes Fortini, Procópio Ferrei
ra, Fahrion, Renner, Vila Lo
bos, Érico Veríssimo, Pontes 
de Miranda, Merinau, Aporelli 
e outras gratas personalidades.

A seu turno, o arquiteto, pu
blicitário e artista plástico Mi- 
guens está com sua primeira 
mostra pessoal no Arcabuz à 
rua Jerônimo de Omellas, 214, 
que só funciona de noite.

Trata-se de premiado artista 
gráfico e capista de obras de 
Érico Veríssimo e Simões Lo
pes e que reúne 14 trabalhos a 
bico de pena, aquarela e se- 
rigrafia, com temário sulino e 
um álbum de quatro gravuras.
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9 Sioma Breltman estará a- 

presemtando uma exwosicâo de 
retratos de 25 a 27 de julho na 
Sala de Fotografia do MARGS 
A mostra terá a Colaboração do 
fotógrafo Feiro Flores e é uma 
homenagem que Sioma faz a 
Roea Breitmam, sua companhei
ra por mais de 50 amos.
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Sala de Fotografia 

do MARGS, com os retratos 

de Sioma Breitman
estadista gaúcho, foi criado 
o Estado de Israel e, por 
isso, a mostra foi 
apresentada em Jerusalém.

Esta retrospectiva do 
MARGS apresenta 23 fotos 
de destaque, entre as quais 
a do Negrinho José, um 
engraxate do centro da 
cidade, que transformou-se 
em uma das tomadas 
clássicas de Sioma. Entre 
as muitas personalidades 
destacadas estão: Erico 
Veríssimo, José Loureiro 
da Silva, Heitor Villa-Lobos, 
Flores da Cunha, Raul Pilla, 
Henriette Mourineau, 
Arquimides Fortini e 
Rubem Berta.

Sioma Breitman nasceu 
na Ucrânia em 1903, 
estabelecendo residência 
em Porto Alegre em 1924. 
Em sua longa carreira 
fotografou muita gente 
importante e muita gente 
humilde, valorizando, com o 
toque mágico de sua 
câmera, os modelos 
marcados pela vida,

Eie apresentou suas 
obras em mais de 400 
exposições coletivas e 
individuais. Osvaldo Aranha, 
ao tempo em que presidia 
a ONU, teve uma biografia 
fotográfica elaborada por 
Sioma em sua homenagem. 
Durante o mandato do

O fotógrafo Sioma 
Breitman, ucraniano há 
muito tempo radicado em 
Porto Alegre, inaugura 
uma exposição de retratos 
hoje, às 18h30min, na 
Sala de Fotografia do 
Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul (Praça da 
Alfândega). Visitação a 
partir de amanhã, das lOh 
às 17h, de terça a domingo.

A mostra é uma 
homenagem que o 
profissional faz a Rosa 
Breitman, sua companheira 
por mais de 50 anos, e foi - 
feita com colaboração do 
fotógrafo Pedro Flores. «1
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Margs, amanhã inicia 
/ uividual, esta de fotografias de 

/ Breitman. Outra retrospectiva 
(,ae reúne 23 fotografias de pessoas 
famosas, motivos campestres e cenas 
no interior do Estado. As duas 
exposições permanecerão no Margs 
até o final de agosto de terça a 
domingo das lOh às I7h.

-'r S”
Também no Margs, amanhã inicia 
outra individual, esta de fotografias de 
Sioma Breitman. Outra retrospectiva 

“ que reúne 23 fotografias de pessoas 
famosas, motivos campestres e cenas 
no interior do Estado. As duas .

domingo das 10b às 17h.
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Com 23 retratos, o Museu de Arte do Rio
Grande do Sul homenageia um dos
melhores e mais famosos fotógrafos
gaúchos: Sioma Breitman. Sua obra,
realizada entre 1925 e 1968, participou de
mais de 400 salões internacionais e
individuais no mundo inteiro. Sioma,
afastado das galerias desde 1974, retorna

# agora, aos 76 anos, com esta mostra de
um dos tantos caminhos que trilhou na
fotografia: o retrato. A exposição poderá
ser vista até dia 26 de agosto, no MARGS
(Praça Barão do Rio Branco) de terça a
domingo das 9h às 15h.

Os
rostos,
segundo
Sioma

mãos, foi requisitado para ajudar no sus
tento da família e veio para o Estado aju
dar o pai que recém tinha aberto um estú
dio de fotografia. Foi então que Sioma co
meçou a fotografar e de 27 a 35 abriu os 
cinco estúdios Aurora — um para cada ir
mão — que se tornaram os mais famosos 
ateliers fotográficos do sul.

No fim de carreira, entre 1960 e 1970, 
junto com dois colegas — Pedro Flores e 
Lêo Guerreiro — trabalhou em fotos pai
néis, com vistas do Rio Grande.

Sobre a fotografia, Sioma fala:
— Todas as coisas vão de acordo com o 

prisma que se olha. A fisionomia tem seus 
lados estéticos. Se dividirmos um rosto 
pela metade reproduzirmos um lado e co
larmos de novo ao mesmo lado varaos ter 
uma pessoa diferente. Antigamente o fotó
grafo tinha, por obrigação, que apresentar 
uma estampa lisonjeira, coisa que até hoje 
é procurada, porém por outras vias. Anti
gamente um nariz torto, uma boca caída, 
eram “consertados” no retoque. Hoje usa
mos a iluminação pa ra corrigir estas fa
lhas. Todos os recursos modernos da foto
grafia trazem consigo dois aspectos. Um 
positivo, que é a popularidade. O negativo 
é a falta de conhecimentos estéticos e téc
nicos. Por isto os álbuns de família estão 
cheios de fotos de pessoas que têm atrás de 
si árvores que parecem ter nascido da sua 
cabeça e coisas assim. Os aparelhos mo
dernos, rápidos, nos dão inúmeras possibi
lidades. Há 50 anos atrás o instantâneo era 
impossível de ser feito. Em Buenos Aires 
se usava aparelhos que mantinham as pes
soas firmes, paradas.

Hoje, infelizmente, o nível dos fotógrafos 
amadores é, muitas vezes, superior ao dos 
chamados profissionais, que levam este 
nome por viverem da profissão, mas não 
como sinônimo de qualidade.

Fotográfica de Berna lhe concedeu o título 
de artista.

— De 1947 a 1967, paralelo à atividade 
profissional, dedique! parte de meu tempo 
à foto-arte. Procurava através deste tra
balho, sublimar meu desejo de ser artista 
plástico. Surgiu então estas fotos de paisa
gens, estudos humanos, expressões, com
posição e criatividade.

Afora isto, o fotógrafo possui um dos 
mais completos arquivos sobre impres
sões do Rio Grande do Sul. Com este fichá- 
rio, motivo de orgulho, Sioma desafia “- 
muita gente de colarinho duro. Ele foi cha
mado de Embaixador do Rio Grande, em 
todas as individuais que fez a partir de 
1957, dedicava um espaço ao seu Estado. 
Madrid, Lisboa, Roma, Bonn, Jerusalém, 
Nova Iorque, Tel Aviv, Paris conheceram 
então a paisagem gaúcha através de suas 
fotografias e de um prospecto em quatro 
línguas feito por ele.

— Ser chamado de embaixador, como 
brasileiro honorário, foi um orgulho para 
mim. Acho que a gente tem que fazer algu
ma coisa, contribuir pela terra da gente. 
Digo minha terra porque estou há mais de 
55 anos aqui, a maior parte de minha vida 
foi passada em Porto Alegre. Minha vida 
familiar, meus filhos e netos são gaúchos. 
E eu também sou.

Sioma Breitman nasceu na Ucrânia, em 
1903. Em 1923 saiu da România onde esta
va refugiado com a família, e fixou-se em 
Buenos Aires. Filho de fotógrafo, levava 
consigo o ofício de retocador. Não que este 
fosse o serviço que o agradasse. Mas era o 
que mais se aproximava, do que queria da 
vida: ser artista gráfico. Em Buenos Aires 
trabalhou num grande estúdio fazendo 
seus retoques. Em 1925 a família veio para 
a América Latina e ficou no Rio Grande do 
Sul. Como filho mais velho de cinco ir-

premíère nacionel, veio a Porto Alegre 
com a peça Maria Cachucha, chamou 
Sioma para fazer as fotos de publicidade 
da peça. Antes porém, avisou que não 
tinha tido boas referências a seu respeito. 
Sem se abalar, o fotógrafo, tirou 30 estam
pas da peça, que foram aceitas sem restri
ção. Acabou ganhando um amigo-cliente: 
toda a vez que o ator visitava a cidade o 
procurava para ser retratado.

Todo mundo vai ver fotos como a do ve
reador Abel Carvalho — aquele que fazia 
suas intervenções na Câmara em verso. 
Da freira americana, que há 25 anos en
trou no estúdio para fazer um três por qua
tro e acabou modelo. Do menino engraxa
te, que foi visto no mundo inteiro, e hoje 
tem 40 anos. Lá está também a foto do pri
meiro artista de cinema do Rio Grande do 
Sul: Roberto Zango. A de Flores da Cunha, 
Êrico Veríssimo, Raul Pilla, Ruben Berta, 
H. J. Renner, João Fahríon, Pontes de Mi
randa e muitos outros. Sioma diz de seus 
personagens:

— Encaro o modelo como matéria- 
prima, para apresentar o ser humano, as
sim como o entendo. Nem sempre pude 
fazê-lo, porque muitas vezes se tem que 
fazer o que o fotografado quer. Por isso, 
antes de tudo, o fotógrafo tem que apren
der a ver, observar, tem que ter psicologia 
e usar a diplomacia.

EMBAIXADOR DO RIO GRANDE DO 
SUL

Quem não conhece a obra de Sioma pode 
pensar que foi apenas um retratista. Mas 
isto não é verdade. Seu trabalho destacou- 
se pela multiplicidade de temas: paisa
gens, costumes e tipos, além de provar sua 
criatividade nos table-top (montagens de 
laboratório com objetos inanimados). A 
maior distinção que recebeu foi em 1957 
quando a Federação Internacional de Arte

Fazer fotografia, antígamente, não era 
brincadeira. O único meio de sobrevivên
cia para o fotógrafo profissional era o re
trato. E dificuldades surgiam porque os in
teresses do cliente variavam. Uns que
riam se fixar no papel para mostrar aos fa
miliares distantes como estavam indo na 
vida. Outros, conquistar, através de um 
ângulo favorável, a namorada indecisa. 
Por isso, ser um bom profissional, antes de 
tudo, era ser diplomata. Explicar que o 
braço cruzado no peito — quase agarrando 
o pescoço — para mostrar o grande anel, 
não era uma postura adequada, podia ma
goar as senhoras. Pior ainda era demover 
os cavalheiros da pose então em moda: 
mão na cintura para abrir o casaco e mos
trar o grosso correntão do relógio de bolso. 
Mas vários fotógrafos conseguiram passar 
por cima de tantas dificuldades e se torna
ram bons retratistas. No Rio Grande do 
Sul um deles foi Sioma Breitman. E a pro
va está nesta exposição que o Museu de Ar
te do Estado realiza.

Para não cansar ninguém, Sioma esco
lheu apenas 23 retratos. E deve ter sido um 
trabalho difícil para quem em 1958 se des
fez de 500 quilos de negativos, quando fe
chou seu estúdio da Rua da Praia. Mas es
tes trabalhos, feitos entre 1938 e 1968, bas
tam para se ter idéia da sua obra.

Lá estão retratos difíceis, como o do 
compositor Villa Lobos. Fumante invetera 
do, ele não queria posar sem seu charutão. 
Com mancha, Sioma fez as fotos e ao ter
minar deu seu aparte: “olha fiz sua vonta
de, agora podería me permitir uma pose 
sem o charuto?”. Desarmado, Villa Lobos 
teve que concordar e, com o punho segu
rando o queixo, se eternizou numa das 
suas melhores fotografias.

Ser fotógrafo oficial de Procópio Ferrei
ra também não foi fácil. O ator, que em


