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''Retrospectiva - 30 Anos de Trabalho"

FOTOS de João Alberto Fonseca da Silva -RS
■

!

3CDT

Departamento de Cultura

MARGSi

MARGS - sala de Fotografia

12 7,9...12 79 3112.., a J

- Boletim MARGS n^ 12

5

i



Jornal: “ToWkx c\c\...

Data:.
Página: 3H - Tojc,^
Assunto: JjVxSa.A.\Jõg^o....roy.$..g;^os

2£ / ÁZ....../ '19

Publicitário João Alberto 

expõe no Museu de Artes
Fotografias em preto e branco 

<*e Joãí? Alberto Fonseca ria Sil- 
-va estão expostas desde o dia 12 
na Sala Permanente de Fotogra
fia do Margs (Praça Barão do 
Rio Branco), abrangendo 30 
de atuação do fotógrafo .sob o 
titulo “Retrospectiva — 30 anos 
de trabalho São fotos que vão 
desde o retrato antigo 
comerciais de aniversários 
sarnentos até cenários gaúchos, 
das lides campeira.s.

participou de alguns concursos 
como o I Salão Internacional de 
Artes Fotográficas, promoção da 
Associação Rio Grandense de Fo
tógrafos profissionais, realizada 
no salão do Correio do Povo 
1952, com as fotos “Aguardando 
o frete ”
Conquistou
bronze e menção honrosa 
Salão de Arquitetura u_ 
Grande do Sul, promoção da Es
cola de Arquitetura da UFiRGS 
em -1960, com a foto “Provador 
de roupas (medalha) 
junto de fotos aplicadas 
quitetura (menção). Ainda 
beu prêmio num concurso pro
movido pela então Secretaria de 
Educação e Cultura, 
com a foto “Hora de sesta".

Sua mostra pcdé ser vista - - 
Margs até o final do mês. de ter
ças a domingos, das lo às 17 ho-
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anos em

e “Obra concluída", 
uma medalha de

a cenas 
e ca

no I 
do Rio

Gaúcho de Quaraí. aos 60 anos 
de idade e há mais de 40 
do em Porto Alegre, João Alber
to iniciou na fotografia

e um con- 
na ar- 

rece-

moran-

no pe
ríodo que prestava serviço mili
tar. chegando a fotografar as en
chentes de 41. Teve um pequena 
atuação, como repórter fotográfi
co. no Diário de Noticias (ano de 
1950) e trabalhou junto 
binetes de Imprensa de 
rios. fazendo inclusive 
ris em viagens do então 
nador Meneguetti.

em 1972,

no
aos ga- 
secretá- 
cobertu- 

gover-
ras.

Desde 1949 João Alberto 
fotos comerciais, realizando 
viços a domicílio com criancas, 
em casamentos 
Mas paralelamente dedica 
trabalhos técnicos de reduções de 
esoalas de projetos, 
topográficas e arquitetônicas, fa 
aendo fotomontagens de 
tes no próprio local da obra.

Junto ccm o fotógrafo Waldir 
Bicca de Figueiredo, montou 
1957 um atelier fotográfico — 
primeiro dedicado a'serviços pu
blicitários na cidade — o Jawal 
Fotografias e Técnicas Publicirá- 
rias. Waldir, em 61, transferiu-se 
para São Paulo e desde então 
mantém o estúdio sozinho, que 
chama Atelier Ja Fotos (na Rua 
Senhor do.s Passos, 54).

Esta é a primeira exposição in
dividual de João Alberto, que já 
prepara uma próxima com o te
ma “Rio Grande do 
terra, sua gente...» Ao mesmo 
tempo, no decorrer destes anos.
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