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MUSEU DE ARTE DO RIO GltAUDE DO SUL 

HÚCLEO DE DOCUMEKTAÇãO E PESQUISA

" A QUEM POSSA INTERESSAR 11 _ Fotografias 

JORGE HEDITSCH

Promoção SSCDT / DC
MARGS

Local : MARGS

Nfi de peças : 25 fotos á cores
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No MARGS, Meditsch expõe 

uma série de fotos a cores
Vinte e cinco fotos a cores, 

ampliadas a partir de slides 
pelo processo direto, compõem 
a secunda individual de Jorge 
Meditsch. que Bis irá inaugura
da hoje, às 19h. no MARGS. 
Todas as fotos, com uma ex
ceção, foram obtidas com e- 
quipamento de 35mm, da li
nha Olympus OM. A,pesar do 
caráter pessoal dos trabalhos, 
as fotos não deixam de ter 
um enfoque próximo ao jor
nalístico, principalmente na
quelas era que aparecem pes
soas.

A opção da cor surgiu pela 
pouca oportunidade ofereóda 
no mercado para o trabalho 
colorido, bem como a crença 
de que o uso de cores ofe
rece maiores possibilidades na 
expressão da realidade pela 
linguagem visual. Meditsch é 
também jornalista. Sua ati
vidade como fotógrafo foi ini
ciada há quatro anos, atuan
do como “freelancer”. Nesta

Foto de Jorge Meditsch

época recebeu “Menção Hon
rosa” no concurso “Cidade de 
Porto Alegre” e realizou in
dividual na Galeria do Yazi- 
gi.

mios do certame. Até hoje 
continua participando de sa
lões e coletivas, sempre cem 
destaque. Já foi editar de 
fotografia do Coojornal e 
atualmente é “fnge-lainosr” e 
representante da agência Ga
ma de Fotografia em Porto 
Alegre.

Em 1077, participou do IV 
Salão de Artes Visuais 
UFRGS, obtendo um dos prê-

" Exposições
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JORGE MEDITSCH — 
MARGS (Praça da Alfândega) 
— Fotógrafo expõe uma Bérie 
em cores com temas diversos. 
Das 10 às 17h.

—----sn®—rvia . c ns&sçiçrsz
• Duas novas exposições Pr®' 
g rareadas pelo MARGS. em ou
tubro. Dia 7, fotos em cores de 
Jorge Medisch e dia 9, Vera 
Chaves Barcelos mostra uma

*SÔ"Ü** oFoto de Jorge Meditsch



folUa. T .....J crnal:
fo4 D0> /Data: 

Pagina:...3.É
Assunto:

No MARGS, Meditsch expõe 

uma série de fotos a cores
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Vinte e c!nco fotos a cores, 
ampliada^ a partir de slides 
pelo processo direto, compõem -1 
a segunda individual de Jorge 
Meditreh que s>:rá inaugura- m 
da hoje, às 19h. no MARGS. j§§ 
Todas as fotos, com uma ex- 
ceção, foram obtidas 
qulpamsnto de 35mm, da li- § 
nha Olympus OM. A .pesar do 
caráter pessoal dos trabalhes. ff 
as fotos não deixam de ter jgj 
um enfoque próximo ao Jor- 1
nalístico, principalmente na- f!
quelafc em que aparecem pes
soas.

A opção da cor surgiu pela 
pouca oportunidade cferec;da 
no mercado para o trabalho 
colorido, bem coeno 
de que o uso de cores ofe
rece maiores possibilidades na 
expressão da realidade pela 
linguagem visual. Meditsch é 
também jornalista. Sua ati-
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Foto de Jorge Meditsch

época recebeu “Menção Hon
rosa” no concurso “Cidade de 
Porto Alegre” e realizou in
dividual na Galeria do Yazi-

a crença mios do certame. Até hoje 
continua participando de sa
lões e coletivas, sempre com 
destaque. Já foi editor de 
fotografia do Coojomal e 
atualmente é “fnse-iancer” e 
representante da agência Ga
ma de Fotografia em Porto 
Alegre.

ei.

vidade como fotógrafo foi ini
ciada há quatro anos, atuan
do como “freelancer”. N«=vta

Eim 1077, participou do IV 
Sal ão de Artes
UFRGS, obtendo uim dos prê-

Visuais

potas colorirías com temática urba
na, principalmente a oi da das 

“ides periféricas porlo-alegrenses, de 
autoria de Jorge Meditsch. serão ex
postas a partir de sete de outubro

. margs. frr. yg 1^/30 ^

re-

no

potos coloridas com temática urba
na, principalmente a vida das 

giões periféricas porlo-alegrenses, de 
autoria de Jorge Meditsch, serão ex
postas a partir (Ie sete de outubro no MARGS. frr. iz fíl^Q f sx
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Ao original esta foto de Meditsch é a cores
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Fotos de Jorge Meditsch 

em exposição no MARGS
O Jornalista Jorge Me

ditsch inaugura hoje uma in
dividual de fotografias no Mu- 
sau de Arte do Rio Grande do 
Sul, ás 19h. Os trabalhos reu
nidos, resultantes de lima a- 
tividade a nível pessoal de
senvolvido paralelamente á 
atuação profissional, são 2S 
fotos, diapositivos ampliados 
por processo direto e executa
do pelo laboratório Curt, To
das as fotos, com uma 
cessão, foram obtidas com e* 
quipamento de 35 mm, da li
nha Olympus OM.

como pela crença de que o uso 
das cores oferece maiores pos
sibilidades na expressão da 
realidade pela linguagem vi
sual.

Meditsch iniciou sua ativi
dade como fotógrafo profissio
nal em 1976. free lancer, ano 
em que realizou uma exposi
ção individual na Galeria Yá- 
zigi e recebeu menção honro
sa no concurso “Cidade de 
Porto Alegre’". Em 1977, ob
teve um dos prêmios do IV 
Salão de Artes visuias da UR
ROS. Nos anos que se segui
ram continuou participando 
de salões e coletivas, sempre 
com destaque, tendo também 
atuado como editor de foto
grafia do Coojornal. Atual
mente é free lancer e renre- 
sentante da Agência Gama. 
de Fotografia em Porto Ale-

ex-

Apesar do caráter pessoal 
dos trabalhos, as fotos não 
deixam de ter um enfoqua 
próximo ao jornalístico, prin
cipalmente aquelas onde apa
recem pessoas. A opção pela 
cor surgiu pela pouca oportu
nidade oferecida pelo mercado 
para o trabalho colorido, bem
fi mm ■


