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FOTOGRAFIAS OS NILDA LODWICT
BM BXPOSIÇIO NO MUSEU EB AR TB

Terça~feira, dia 17 da junho, as 19 horas, Nilda Ludwig 

©staaà expondo suas fotografias na sala de artes graficas do lo 

andar do MUseu de Arte do Rio Grande do sul, orgao da decretaria 

d© Cultura'3 Desporto © Turismo<>
Conhecida profissional na ana da fotografia, Nilda tom 

participado de Salões Nacionais d© arte fotográfica e d© painéis 

sobre o referido ternac> Já obteve diversos prêmios qq concursos d® 

Slide Color © Preto © Branco, promovidos polo Foto Cina Club© G&u 

cho, da 1972 a 19l60 Neste mesmo ano, mereceu pramiaçao no Concur
so de Audiovisuais da Fundação Instituto Gaúcho d© Tradição * Fol
clore 0 ítàcontQmant©, recebeu o ic lugar no Concurso Medido do Foto
grafia promovido pela AMFIGS © SBPCo

Al©m de fotografa, Nilda Ludwig exerceu varias outras 

atividades ligadas a area da Comunicação Social o Fez inúmeros cur
sos © participou d® seminários, entre eles, "Linguagem da Comuni
cação Social*1, "Desenho, a Linguagem da Visão11, "V Cutso d© Alto 
NÍvel pam Jornalistas*8,«Plane jamento Grafico d© Jornais g Re vis-

■í* __

tas, tcdos na UFRGSo Foi Diretora Social © Diretora do Departamento 

dfl Divulgação e Promoção d© Foto Cine Club© Gaúcho om 75j, 76 © ?80 

B membro da diretoria da Associação Riograndensa do Imprensa $aséa 

1977 © atualmente desempenha as- funções d© Coordenadora do Curso 

de Jornalismo Atual da AR Io



CRÍTICA

Em fotografia nao existe a realidade absolutao Enquanto muito» 

fotografo3 parecera so v©r beleza nos marginalizados5 Nilda nos traz 

imagens poéticas, com uma beleza que nos toca e uma qualidade téc
nica das melhores que temos vistoc

Flavio Del Mese

(•••)Considaro-a profissional responsável q saus trabalhos nos levam
a volver os olhos para os momentos do beleza q ternura representa
dos pela mulher0 Julgo qu© neles se anota equilíbrio «ntr$ a arte 

© a ciência, deatacadamente na sua presença na difícil fotografia
medico-científ icaofooo) ,

Alberto Andre ~ Presidente da ARI

Tendo começado ha 10 anoss a trabalhar em fotografia- os tres 

últimos na area medico-eientífica- Nilda Ludwig desenvolveu uma téc
nica aprimorada © qu© a trouxe ate esta ©sposição individualo 0 qu© 

me atraí em Nilda, alem dos magníficos trabalhos que selecionou 

para esta mostra, e sua extraordinária capacidade de atuar no cam
po científico, envolvida em fixar delicadas cirurgias, e focalizar 

. com sua esmera momentos de beleza e ternurao Nesta sua primeira 

exposição, qfto §diaha manifestação sirva d@ apoio s Incentivo para 

o aprimoramento de uma arte rara nos nossos dias0

Ercy Pereira Torma Jornalista da Zero Hora e 

Vice-Presidente da ARI

Sua participaçao como excelente fotografa, tanto na documenta
ção pre como p©r~operatoria8 í mais um subsídio para a obtenção 

do bons resultados pos-operatorios0
Complementando sua imagem, ela também nos apresenta seu lado 

artístico, com trabalhos onde ressalta a suavidade d® traços o os 

angulas mais esteticos da Mulher, harmonizados nos tons do sepi&o 

Ao lado d® sua personalidade empreendedora © humana, ressalta 

seu amor pela arte pura e pelo belo, o que demonstra seu grand© 

talento ® sua impressionante sensibilidade o

Dr0 Luiz Carlos Celi Garcia 

Cirurgião Plástico
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ura
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Nilda Ludwig 

com fotografias
no Museu
C fl .4 1- & * tfO

Às 19h, no Museu de Ar
te do Rio Grande do Sul 
(Praça da Alfândega) inaugu- 

mostra de fotografias de 
Nilda Ludwig, na sala de ar
tes gráficas.

Conhecida profissional na 
arte de fotografias, 
tem participado de salões na
cionais de sua especialidade, 
tendo obtido diversos prê
mios em concursos de Slide 
Color em Preto e Branco, 
promovidos pelo Foto Cine 
Clube Gaúcho, de 1972 a 1976. 
Neste mesmo ano, mereceu 
premiação no Concurso de 
Audiovisuais da F u nd a ç ão 
Instituto Gaúcho de Tradição 
e Folclore. Recentemente re
cebeu o primeiro lugar no 

Fotogra
fia promovido pela AMRIGS, 
e Sociedade Brasileira de Pro
teção à Ciência.

Além de fotógrafa, Nilda 
Ludwig exerceu várias ou
ras atividades ligadas à área 
da Comunicação Social. Fez 
inúmeros cursos e participou 
de ‘seminários, entre eles, 
Linguagem da Comunicação 
social. Desenho — a Lingua
gem da Visão, V Curso de Al

to Nível para Jornalistas, 
Planejamento Gráfico de Jor
nais e Revistas, todos na U. 
F. R. G. S. Foi diretora so
cial e diretora do departa
mento de Promoções do Foto 
Cine Clube Gaúcho de 75 a 
78. É membro da Associação 
Rio-grandense de Imprensa 
desde 1977, onde desempe
nha as funções de Coordena
dora do Curso de Jornalismo
Atual da ARI.

ra a

Nilda

Concurso Médico de
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Flávio Del Mese com Roso Mar/o e João Leite Costa na 
inauguração de terça, da mostra dos desenhos de Leopoldo 
Gotuzzo. fe) C jx-s?
* Dentro das comemorações de FENAC, em Novo Hamburgo des- 
seus 117 anos a Associação Leo- file dos lançamentos da fábrica 
poldina Juvenil inaugurou noite de Ortopé de Calçados, 
terça a mostra de desenhos de 
Leopoldo Gotuzzo. Atualmente o 
pintor, com 95 anos de idade, vive 
no Rio. Fez a sua primeira ex
posição em Porto Alegre em 1919.
Nomes e mais nomes prestigiando 
a mostra como os de Flávio Del 
Mese, Enéa Agostini, Fernando e 
Lalá Bastos, Rosa e João Leite 
Costa entre outros.

* A exposição das fotografias de 
Nilda Ludvvig no Museu de Artes 
do Rio Grande dtTSul é 'umã^ias

> mostras mais sérias na nossa 
semana artística de Porto. Não

* pode deixar de ser visitada. Hoje, 
a Bolsa de Arte da Quintino Bo-

> caiúva, é quem inaugura os sen
sacionais nus de Hilda Mattos. A

* desenhista falando de seu tra
balho: “Sinto que, quando entro 
com muitos' detalhes, o trabalho 
não fica bom. O corpo é que é o 
mais importante”.i

★ Também hoje, na ronda cul
tural da cidade, a Cambona Cen
tro de Artes programou para às 

i oito da noite filme sobre o pintor 
Ianelli que está expondo naquela Retoque. Foto de Nidia 

>galeria. Ainda para hoje, oito da Ludwig que está em ex- 
noite, no Pavilhão de Desfiles da posição no MARGS.


