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Na inauguração apresentação da Orquestra do Centro 

Cultural 25 de julho.
A mostra homenageia o critico Clarival do Prado Vallada 
res, recentemente falecido.

1) Delmira Giron Finco
2) Jorge Faria /
3) Marise Papaleo Fichtner 
U) Luiz Goltz
5) Rúy Varella
6) Roosewelt Campos Nina
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Departamento de Cultura

Núcleo Interferência

0 Núcleo Interferência è praticamente novo em Porto Alegre, 
pois foi fundado em maio de 1982. Em menos de um ano de atuação o 
grupo já fez quatro exposições e acredita que o seu exemplo deve ser 
seguido em outros Estados. A intenção "não é reunir meia dúzia de 
fotógrafos, mas de gente que pensa diferente". Por isso o grupo não 
é formado sò por fotógrafos, mas também por engenheiros e por 
pessoas que cursaram Artes Plásticas.

As propostas do grupo estão implícitas no seu nome. Núcleo, 
A por exemplo, faz pressupor um grupo fechado. E na verdade, sua
w disposição è abrir-se apenas para muito poucos. 0 pré-requisito

essencial para isso (integrar o grupo) é possuir um pensamento
semelhante a respeito do trabalho a ser desenvolvido em fotografia.
Quanto ao termo interferência, significa, no caso, uma intervenção 
no processo da fotografia.

Reunindo sete pessoas, o Núcleo Interferência surgiu em 
torno de Jorge Alberto Faria, sócio fundador do Foto-Cine Clube 
Gaúcho, com cerca de 30 anos 
exatamente no Foto-Cine Clube Gaúcho 
pessoas com vontade de fazer um trabalho diferente:

de experiência em fotografia. Foi 
que ele encontrou algumas

Del mira Giron Finco 
Jorge Faria
Marise Papaléo Fichtner 
Luiz Goltz 
Ruy Varei 1 a 
Roosevelt Campos Nina

A intervenção pretendida pode surgir com o uso de outras 
técnicas aliadas â fotografia, que podem mostrar, como resultado 
final, algo completamente diferente de uma fotografia tradicional. 
Os integrantes do Núcleo Interferência querem mostrar trabalhos que 
criem uma nova expressão, partindo da fotografia, sem a preocupação 
de agradar ou não.

Outra proposta sua é a de reunir, em fitas gravadas, 
depoimentos de fotógrafos e outras pessoas ligadas à fotografia no 
Rio Grande do Sul. Trata-se de uma intenção elogiàvel, pela 
preocupação em resgatar para o futuro as opiniões de nossos 
profissionais, principalmente daqueles que tem muitas histórias para 
contar.

Janice do Amaral

Jornalista e 
associada da ARFOC 
Fotográficos 
Grande do sul.

fotógrafa profissional free-lancer, 
Associação dos Repórteres 

e Cinematográficos do Estado do Rio

PE - 077



0 Núcleo Interferência, fundado em maio de 1982, 

procura apresentar uma fotografia mais livre dos processos trar 

dictonais através de intervenções as mais diversas.

Reune artistas plásticos, engenheiros e fotógrafos

profissionais.

á composto dos seguintes membros:

Del mira C. Finco
Jorge A. C. Faria 

— fóarise ?. Fichtner 

Luiz GoLtz~j&tár>

Ruy Vareila - /í-—« «~t *
kooseveit C. Nina
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Arte e Sociedade
nos

Cemitérios Brasileiros

UM ESTUIX) DA AR TH CEMITERIAL OCORRIDA NO BRASIL DESDE AS
SEPULTURAS DE IGREJAS E AS CATACUMBAS DE

ORDENS E CONFRARIAS ATÉ AS NECRÓPOLES SECULARIZADAS

realizado no período de 1960 a 1970

por

Clarival do Prado Valladares

Editado pelo

CONSELHO FEDERAL DE CULTURA

RIO DE JANEIROMEC

I

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL — RIO — BRASÍLIA

1972



Clarival 1)0 Prado Valladares nasceu na Cidade 
do Salvador, cm 1918. Estudou

onde se iniciou em pesquisa de campo para os trabalhos de

antropologia social de Gilberto Fregre. Na Bahia 
o magistério de Patologia enquanto dirigiu o Serviço de 
Anatomia Patológica do Hospital das Clínicas da Univer

sidade Federal da Bahia até 1.959, período em que publicou 
sua numerosa obra médica, v.g., “DETERMINAÇÕES 
INTESTINAIS NA DOENÇA DE MANSON-PIRAJÁ 
DA SILVA" (7955), “DETERMINAÇÕES ECTÓPICAS 
DA ESQUISTOSSOMOSE MANS0N1" {,São Paulo, 1953), 

“ESTUDO SOBRE A ENTEROCOLITE PSEUDO- 
MEMBRASOS A {Balua, 1956). Elaborou este último

trabalho entre 1 95 > e 1955 quando realizou curso de pós- 
graduação na llarvard Universilg, Boston, J/assachusel/s 
General Hospital. Serviço do Prof. Benjamin Castleman.

na Universidade da Bahia, exerceu o ensino de 
História da Arte na Escola de Belas Artes c na. Escola 
de Teatro, a partir de 1959. Publicou seus principais 
ensaios de crítica e história da arte cm 1962 num volume 
sob o título “PAISAGEM REDIVIVA"

Recije {1932-1958)no

exerceu

e

Ainda

e em edições
organizadas por Glauber Rocha e Pedro Moacir Al a ia, suas 
composições de poesia-concrela, “NU" {1959) e “ERA-

TERRA-DOR" (1960). Desde. 1962 reside no Rio de 
Janeiro tendo publicado ensaios críticos no Suplemento

t

Dominical do Diário de Notícias {1965), “CADERNOS 
BRASILEIROS" {1964-1970) e diversos jornais e 
revistas do País e do estrangeiro. Organizou e dirigiu durante

em

anos a “SALA OSWALDO GOELDI", do Insti-sete

luto Latino Americano de Relações Internacionais, dedicada

h promoção de artistas novos. Representou o Brasil na XV 
Assembéia Geral da UNESCO, no I Congresso da Negri-

Bienal de Paris {1965) e nastude (.Dakar, 1966), na
XXX, XXXIII XXXV Bienais de Veneza. Em 1967
publicou seu principal livro de pesquisa, “ RI SC A DORES

VII

r." irBBí®rri“
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DE MILAGRES" — UM ESTUDO SOBRE ARTE.
primeiros estudos sobreGENUlN A" incluindo

cemileriaí. São de sua autoria os textos de análise CiOt\Y\^
seus

ca das edições "Dl CAVALCANTI" £ "ALBERTO da 
VEIGA GUIGNARD", "PORTINARI" e LAStsSL 
SEGALL", todos da Cot. "GÊNIOS DE LA PIXTURk* 
da Codex-Aguillar dc Buenos Aires e os dos <í//'uv»i 
"GUIGNARD", c "PANCETT1" da Ediarte, ± o

CemGo"D JAN IRA" da Editora. GAM. Escreveu para o
Universidade Eederal d-*de Estudos Ajro-Orientais da 

Bahia a monografia AGNALDO Al AAOEI DOS SAA 10% 
ORIGIN, REVEIATION AND DE AT II OE A PRl.H 1 
TIVE SCULP TOR (196 ?). Integrou a Comissão Nacional cU- 
Belas Artes entre 1964 a 1967 e foi nomeado membro Ao

data de sua instaladoConselho Eederal de Cultura, na 
pelo Presidente Marechal Ilumberlo de Alencar Cas/c.^o
Branco. Exerceu até 1968 o ensino de llistóna da Á

fctW'Cursos da Biblioteca Nacional. Aos u/hmos ano.<nos
publicado seus ensaios na Revista Brasileira de Cul/uft.* 
Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Xacion* I 

"Alundo-Nuevo" (París-Bucnos Aires),"Cadernos Brasileiro^ 
Jornal do Brasil e Jornal do Comércio do Rio de Janeino. 

Tem participado, como conjerencista, do lorum l ntüOf 
sitârio da Universidade Eederal do Rio de Janeiro. Seleciono^

i

/

documentação teonográj-»exemplos de sua imensa 
que ele próprio realiza há anos. como JotógraJo, para S 
exposições "ARTE CEMITERIAL", na Galeria Goejd' 

em 1968, e a do "BARROCO DO NORDESTE"
1970. Tem, à espreita

publicação, "ARTE BRASILEIRA GENUÍNA" e "ARTE 

CONTEMPORÂNEA NO BRASIL" cem preparo Uw>-
seleção de suas fotografias, comentadas, para
de "ICONOGRAFIA BRASILEIRA", 
do mesmo gênero documental, fundamentado 
ciência de fotógrafo e conhecimento artístico deverá acontf.een.

. "0 RIO QUE I OCR N.10 VIU

.11II iCw»no

Nacional de Belas Artes, cm

um iv/vv 
Um outro li a a^o

Kem sua ex

com o título de .

VIII



Sobre Arte e Sociedade nos Cemitérios 

Brasileiros

h-ste. Urro de Ciar ira l do Prado Valladares sobre a arte nos cemi
térios brasileiros não constitui apenas uma novidade no campo da análise 
dos motivos artísticos que marcam nossa paisagem espiritual. Trata-se de 
obra ímpar, sem símile em 
de quem lenha, não apenas excedido,

outras partes do mundo. No gênero, não sabemos
mas realizado empresa pioneira desse 

tipo. Quem, antes dele, tenha descido a rista, o pensamento e a compreensão 
sobre o que representa o museu admirável que encontramos nos cemitérios, 
acredito que na o exista. Aqui e ali, num detalhe, num aspecto, é possível 
que alguém haja jeilo a interpretação direta, descobrindo motivos artísticos, 
ensaiando-lhes a indicação num contato passageiro com a “casa dos 
mortos '. (itobatmente, porém, procurando a visão integral do que de riqueza 
artística esconde ou se descobre nos cemitérios, onde ninguém, vai buscar 
aqueles motivos estéticos, mas levar ou visitar parentes e amigos que se Joram, 
está por surgir. Não sei de artista, de historiador da arte, de intérprete agudo, 
que tenha realizado o que este livro promete 
seja o conteúdo registrado nas

no ti!u!o e satisfaz no conteúdo, 
conteúdo constante dosreproduções, seja

textos explicativos e das páginas de análise e de compreensão. Porque, é 
preciso de logo assinalar, o que Clanval Valladares, de uma estirpe admi
rável que engrandece a Bahia, e dignifica o Brasil, está produzindo 
particular, importa na revelação da existência de um patrimônio artístico, 
e também his/é ico muitas vezes, verdadeiramente

nesse

 sensacional, pela abundân- 
cia, pelo exótico, pela beleza, pela riqueza, peta perfeição do acabamento das
figuras e detalhes dos túmulos. K cabe aqui, também, registrar que êsse pa
trimônio, que se identifica de norte a sul, tem tanta validade

(
____________ como patrimô

nio nanonat, como os monumentos que se erguem nas praças públicas, as 
igrejas, os edifícios públicos, os
na perfeição de toque de cinzel do "artista.

solares, no monumental que apresentam e

C lanval I atladares, ano a ano, com a paciência e a clarividência
de um autêntico arhsla, sob os influxos de uma paixão veemente, descobriu, 
revelou não a exteriorização de vaidade, mas um aspeclo novo, esquecido, 
do que poderiamos denominar, sem impropriedade, de novo ângulo da cullura 
brasileira na sua forma estética. Corram-se as páginas dêsle livro-álbum.

XXXIII
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Acredito na surpresa, no êxtase, no encanto que proporcionarão, como c<
contribuição excepcional para 

gênero, dos primeiros tempos de nossa cuia cullur 
lias, se cem construindo no Brasil, silenciosamente, esob a emo[ ã

terão, iguatmenle, em justa medida, na
conhecimento do que, no
aos nossos i 
artística.

especialista que é, desde os elementos mal
OU (

Examinando, como
riais utilizados, a imaginária do artista, de jormação universitária 
artesão que produz por centelha interna, á vontade dos que promoveram 
construção, a execução técnica, Clanval Valtadares elabora um capitulo pa 
o entendimento do status social brasileiro, a sociedade que se promove atrai 
da obra de arte. C/arivat faz, assim, geografia artística, religiosa, geograj 
social, geografia econômica, paisagismo, história da ar/e, história daculfu/

Ouando o Conselho Federal de Cultura decidiu promover a edição « 
A RTF F SOCIEDADE NOS CEMITÉRIOS BRASILEIROS esta, 
certo de que procedia a serviço relevante, não apenas à cultura brasileira, nn 
à cultura universal. Não revelava o homem de espírito, que se ilustrava p 
seus quadros, mas, por mão dêle, encontrava um retrato novo do Brasil i 
criatividade de seus artistas e na inteligência de seu povo.

Artiiur Cezar Ferreiua Reis 

Presidente do C A1. C.

XXXIV
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131RISC ADORES DE MILAGRES / II PARTE / XI

CLARIVAL DO PRADO VALLADARES
130 ■4

i» Crucificado, do Salvador meditando no Hôrto das Oliveiras, 
todavia em dimensões adequadas, distanciados, .como as ima
gens dos nichos. Cemitério de pobre, por não ser rico, não cai 
no exagero daquelas dezenas de redentores de bronze em tama
nho natural e de braços erguidos, formando um conjunto de 
aula de ginástica. Não tem, ou quase não tem, fac-símile de 
assinaturas sôbre lápides, como se fossem cheques assinados 
em branco.

Cemitério de pobre não tem inscrições complicadas, bra- 
zões melancólicos, jactância catedralesca. Tem legendas sem 
gramática, com grafia de S ao contrário, com H onde não deve 
e sem H onde devia.

Seguem-se exemplos de algumas inscrições, inumeráveis, 
feitas a tinta sôbre os braços das cruzes de madeira e de ci
mento, ou desenhadas sôbre o reboco, ou em simples cartões, 
que anotei nesses vários cemitérios de pobres:

funerais e as sepulturas de seus amigos e fregueses. Para as 
mesmas pessoas que lhe encomendavam os desenhos coloridos 
dos ex-votos e para muitos que descendo ou subindo o faboao, 

começo deste século, paravam em sua tenda de cabeleireiro 
de uma porta só, a fim de apreciar as figuras e as silhuetas 
obscenas de sua “marmota”, uma lanterna-mágica precursora 
do cinematógrafo. Seus amigos contam que Joao Pmguelmho 

dias sem ter o que fazer, ou sem querer fazer coisa 
alguma em sua toilette, atelier, ou oficina, que também servia 
de centro musical de boêmios. Eram manhãs e tardes de lassi- 
dão, recusando fregueses de cabelo e barba, porque e da de
cência do artista repelir a rotina, tirando notas no “pinho , 
enquanto imaginava novas figuras, em pose e em movimento, 
para a “marmota”. Noutras ocasiões, entretanto, João Duarte 
da Silva parecia o homem mais ocupado dêste mundo, con 

quatro encomendas de uma só vez. Umas, de desenhos 
representando milagres, outras, de fitas de saudade com nomes 
marcados a ouro. Fitas com nomes de santos de folhinha, de 
apóstolos, de mártires católicos, mas 
e de imperadores romanos. Os milagres, que estavam de missa 
marcada, não podiam atrasar e as legendas funerárias tinham

1

p 1
no

f
U

' ,
passava

4-
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três e 4ü
MARIA JAZ 

DE ANTONIO ESPOSAtambém nomes helênicos
! irii

BENEDITO ANJO 
SEM HACORDARHtt hora certa.

* * *

Cemitério de Pobre é aquela parte bonita que fica ao lado 
do cemitério de rico. É como um bairro de pobre, de arruados 
na baixada e de ladeiras no morro. Enquanto o cemitério de 
rico, de tanto mármore já parece sanitário, o cemitério de po
bre continua paisagem. Paisagem de leiras marcadas de ciu-
zes, pintadas e inscritas. _ _

Nem tôdas as sepulturas são tão simples assim. Numa 
e noutra de remediado já se vê retrato esmaltado do finado, 
o prêto com óculos de doutor, a morena muito magra falecida na 
flor da idade e a mulata gorda e bem disposta que só pode ter 
morrido de tensão arterial. Vêem-se, também, placas de mar- 

campas, jardineiras com flores de matéria plástica, an- 
jos-guarciicU? alegorias da fé, da esperança e da caridade, aque
la inevitável coluna grega partida, imagem do Redentor e do

SEVERO MUITOS FILHOS 
LHE TOMAM A BENÇÃOfU-

PUREZA MÃE 
DE IRENE UMA FLOR

E na de uma menina, anjo barroco sem o saber, seus pais 
disseram:jí

4
y ROSALVA ROSENDO DOS SANTOS 

DE ROSENDO E ROSA DOS SANTOS 
NASCIDA EM SALVADOR 
DE TODOS OS SANTOSL -••j.í

more *
-

S! * * *
1
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FOTOGRAFIA------------ —
Núcleo Interferência
expõe no MARGS

Inicia na próxima quar
ta-feira, ás 20h, na sala Al- 
do Locatelli do Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul, 
a exposição de fotografias 
"O Fim?” do Núcleo Inter
ferência. O grupo de artis
tas plásticos reúne Delmira 
Finco. Jorge Faria, Luiz 
Goltz, Ruy Varella, Roose- 
velt Nina e Gianpiero Me- 
azza.

O trabalho do Núcleo In
terferência. formado em 
maio de 1982, se propõe a 
‘‘apresentaf uma fotografia 
mais livre dos processos 
tradicionais, através de in
tervenções as mais diver
sas”. Nesta mostra o tema 
são aspectos de cemitérios, 
composta de 18 fotos, cada 
conjunto com uma visão 
própria do autor. Os pai
néis são em média 50 x 60 
cm, em preto e branco e 
em cores.

O grupo buscou inspira
ção no livro “Riscadores de 
Milagres”, de Clarival do 
Prado Valladares, que

aborda arte cemiterial.
Recentemente o Núcleo 

Interferência esteve em 
São Paulo representando o 
Estado na 3a Feira Cultural 
do Museu de Imagem e 
Som.

Na abertura da exposição 
a orquestra do Centro Cul
tural 25 de Julho se apre
senta, sob a regência do 
professor Nikolas Fidant- 
sef. Os 20 jovens, na faixa 
de 10 anos de idade, que 
compõem a orquestra ju
venil interpretam ciclo de 
canções folclóricas interna
cionais, “Ode à Alegria da 
9a Sinfonia”, de L. Beetho- 
ven; “Minueto da Ópera 
Don Juan”, de Mozart; 
‘‘Santos, da Missa Alemã”, 
de Schubert; "Bailarina”, 
de Jurew; "Chorale”, de 
Krüger e "Valsa da Orques
tra 25 de Julho do Centro 
Cultural 25 de Julho”, de 
Fidantsef.

A exposição "O Fim?” 
permanece aberta à visita
ção até o dia 25 de agosto.

0 Interferência propõe a fotografia fora de processos 
tradicionais
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Foto de Ruy Varella (detalhe)

MARGS mostra fotos do 

Núcleo Interferência
MÚSICA
Por ocasião da inaugura

ção da mostra, estará se a- 
presentando a Orquestra do 
Centro Cultural 25 de Julho, 
sob a regência de Nikolas 
Fidantsef, integrada por vin
te jovens, na faixa de dez 
anos, que estará interpre
tando o seguinte programa: 
Beethoven — 0<je a Alegria, 
do 4o movimento da Nona 
Sinfonia; Mozart — Minueto 
da ópera “Don Juan”; Schu- 
bert
Alemã; E. Jurew — Bailari
na; J. Kruger — Chorale; N. 
Fidantsef 
questra 25 de Julho.

A mostra do Núcleo Inter
ferência homenageia o críti
co Clarival do Prado Valla- 
dares, recentemente faleci-

As 20 horas de hoje, no 
Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul, órgão da Subse
cretária de Cultura/SEC se
rá inaugurada a exposição 
de fotografias do Núcleo In
terferência, intitulada “O 
Fim”.

Fundado em maio de 1982, 
o Núcleo Interferência procu
ra apresentar uma fotografia 
tanto quanto possível livre 
dos processos tradicionais. E 
integrado por artistas plásti
cos, engenheiros e fotógrafos 
profissionais. Da mostra que 
a partir de hoje estará no 
MARGS constam trabalhos 
de Delmira G. Finco. Jorge 
Alberto Faria, Marise P. Fi- 
chtner, Luiz Goltz, Ruy Va
rella, Roosevelt C. Nina e 
GianperoMeazza.

Santos da Missa

Valsa da Or-

do.
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/ Núcleo Interferência\

O museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, órgão da Sul>

inaugura hoje às 20 horas, a 
exposição de fotografias do 
Núcleo Interferência intitu
lada “O Fim”. O Núcleo In
terferência, fundado em maio 
de 1982 procura apresentar 
uma fotografia mais livre dos 
processos 
Reúne artistas pla'sticos, en
genheiros e fotógrafos profis
sionais. Participam desta 
mostra do MARGSL Delmira 
G. Finco, JorgêTÍBerto Faria, 
Marise P, Fichtner, Luiz Golt- 
z, Ruy Vareila, Roosevelt C. 
Nima e Gianpero Meazza.

julho do Centro Cultural 25 de 
julho).

ptarifl

HOMENAGEM

A exposição do Núcleo In
terferência homenageia o 
critico Clarival do Prado 
Valladares , recentemente 
falecido .

tradicionais

Valladares é autor de ‘‘Arte 
e Sociedade nos Cemitérios 
Brasileiros”, um estudo da ar
te cemiterial ocorrida no 
Brasil desde as sepulturas de 
igrejas e catacumbas de or
dens e confrarias até as ne- 
crópoles secularizadas. O 
trabalho foi realizado no 
periodo de 1960 a 1970 e edi
tado pelo Conselho Federal de 
Cultura- MEC/RJ.

Por ocasião do “vernis- 
sage”, será apresentada a 
Orquestra do Centro Cultural 
25 de julho, dirigida por Ni- 
lolas Fidantsef. A orquestra é 
composta de 20 jovens na 
faixa de 10 anos e no pró- 
grama de hoje consta: Ciclo de 
canções folclóricas interna
cionais ; Beethoven (Ode à 
Alegria da 9a Sinfonia); 
Mozart (Minueto da ópera 
‘‘Don Juan”); Shubert (“San
tos da Missa Alemã); E.Jurew 
( “Bailarina”); J.Krliger 
(“Chorale”); N.Fidantsef ( 
Valsa da Orquestra 25 de

O trabalho de Valladares 
revela a ‘‘existência de um 
patrimônio artístico, e tam
bém histórico senssacional, 
pela abundância , pelo exó
tico, pela beleza, pela riqueza 
, pela perfeição do acabamen
to das figuras e detalhes dos 
túmulos . Esse patrimônio, 
que se identifica de norte a 
sul, tem tanta validade como 
patrimônio nacional, como os 
monumentos que se erguem 
nas praças públicas, as 
igrejas, os edifícios públicos, 
os solares, no monumental 
que apresentam e na per
feição de toque de cinzel do ar
tista.”

Em “Riscadores de Mi
lagres”, Clarival do Prado 
Valladares faz a seguinte 
comparação:

“Cemitério de Pobre é 
aquela parte bonita que fica 
ao lado do cemitério de rico. 
É como um bairro de pobre, 
de arruados na baixada e de 
ladeiras no morro. Enquanto o 
cemitério de rico, de tanto 
mármore já parece sanitário, 
o cemitério de pobre continua 
paisagem. Paisagem de leiras 
marcadas de cruzes , pintadas 
a inscritas...

Cemitério de pobre não tem 
inscrições complicadas,
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Núcleo Interferência
tem mostra no MARGS

O museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, órgão da Sub
secretária de Cultura/SEC 
inaugura hoje às 20 horas, a 
exposição de fotografias do 
Niicleo Interferència intitu
lada “O Fim”. O Núcleo In
terferência, fundado em maio 
de 1982 procura apresentar 
uma fotografia mais livre dos 
processos 
Reúne artistas pla'sticos, en
genheiros e fotógrafos profis
sionais. Participam desta 
mostra do MARGS, Delmira 
G. Finco, Jorge Alberto Faria, 
MariseP, Fichtner, Luiz Golt- 
z, Ruy Varella, Roosevelt C. 
Ni ma e Gianpero Meazza.

julho do Centro Cultural 25 de 
julho).

HOMENAGEM

A exposição do Núcleo In
terferência homenageia o 
critico Clarival do Prado 
Valladares , recentemente 
falecido .

tradicionais

Valladares é autor de “Arte 
e Sociedade nos Cemitérios 
Brasileiros”, um estudo da ar
te cemiterial ocorrida no 
Brasil desde as sepulturas de 
igrejas e catacumbas de or
dens e confrarias até as ne- 
crópoles secularizadas. O 
trabalho foi realizado no 
periodo de 1960 a 1970 e edi
tado pelo Conselho Federal de 
Cultura- MEC/RJ.

Por ocasião do “vernis- 
sage”, será apresentada a 
Orquestra do Centro Cultural 
25 de julho, dirigida por Ni- 
lolas Fidantsef. A orquestra é 
composta de 20 jovens na 
faixa de 10 anos e no pró- 
grama de hoje consta: Ciclo de 
canções folclóricas interna
cionais ; Beethoven (Ode à 
Alegria da 9a Sinfonia); 
Mozart (Minueto da ópera 
‘‘Don Juan”); Shubert (‘‘San
tos da Missa Alemã); E.Jurew 
( “Bailarina”); J.Krüger 
(“Chorale"); N.Fidantsef ( 
Valsa da Orquestra 25 de

O trabalho de Valladares 
revela a ‘‘existência de um 
patrimônio artístico, e tam
bém histórico senssacional, 
pela abundância , pelo exó
tico, pela beleza, pela riqueza 
, pela perfeição do acabamen
to das figuras e detalhes dos 
túmulos . Esse patrimônio, 
que se identifica de norte a 
sul, tem tanta validade como 
patrimônio nacional, como os 
monumentos que se erguem 
nas praças públicas, as 
igrejas, os edifícios públicos, 
os solares, no monumental 
que apresentam e na per
feição de toque de cinzel do ar
tista.”

Foto de Delmira 
Finco na mostra 

do MARGS

Em “Riscadores de Mi
lagres”, Clarival do Prado 
Valladares faz a seguinte 
comparação:

“Cemitério de Pobre é 
aquela parte bonita que fica 
ao lado do cemitério de rico. 
É como um bairro de pobre, 
de arruados na baixada e de 
ladeiras no morro. Enquanto o 
cemitério de rico, de tanto 
mármore já parece sanitário, 
o cemitério de pobre continua 
paisagem. Paisagem de leiras 
marcadas de cruzes , pintadas 
a inscritas...

Cemitério de pobre não tem 
inscrições 
brazões melancólicos, jactân- 
cia catedralesca. Tem le
gendas sem gramática, com 
grafia de S ao contráno, com 
H onde não deve e sem H onde

complicadas.

HmrÍQ ’ ’



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

SUBSECRETÁRIA DE CULTURA
VEICULO:
DATA:

Z F7U) PAGINA: l
SEÇÃO: ÇdZL r,S/Qj4

Foto deRuy Varella 
que integra a mostra 

do Grupo Interferência

A rte de cemitério
Inaugura hoje, ij^y^sgjyJeArtedoRl^Grand^o 

SüliÊFaça da Alfandega)^s20hrae55os^S^eTo!õ^ 
grafias do Núcleo Interferência, denominada O Fim. O 
grupo, que reúne artistas plásticos, engenheiros e fotó
grafos profissionais, apresenta um trabalho livre dos 
processos tradicionais, e — ao contrário do pode suge
rir o seu nome — não è um “clube” fechado. O prè- 
requisito para integrar-se a ele é ser “gente que pensa 
diferente” mas tenha upi posicionamento semelhante 
aos demais quanto ao trabalho a ser desenvolvido em 
fotografia.

Esta è a quinta exposição do grupo, fundado em maio 
do ano passado Nesta mostra, o Núcleo homenageia o 
crítico Clarival do Prado Valadares, há pouco falecido.
O trabalho de Valladares, autor de “Arte e Sociedade 
nos Cemitérios Brasileiros” um estudo da arte cemite- 
rial desenvolvida no Brasil, desde as sepulturas de 
igrejas e catacumbas de ordens e confrarias até as ne- 
crópoles secularizadas.

A abertura da exposição do Núcleo será marcada pe
la apresentação da Orquestra do Centro Cultural 25 de 
Julho, composta de 20 jovens na faixa dos 10 anos, diri
gidos por Nikolas Fidantsef. Do programa, constam: 
canções folclóricas internacionais, peças de Mozart. j 
Beethoven, Shubert, E. Jurew, J.Krtiger e do próprio í 
regente do 25 de Julho. Participam desta mostra: Del- / 
mira G.^inco. Jorge Alberto Faria. Marise Fichtner. 
Luiz Goltz, Ruy Varella, Roosevelt C. Nina e Gianpero I 
Meazza.

PE - 077
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mLygia Nunes
Martha Fortuna e Cristina 
Sarmento Barata Dornelles 
entusiasmadas com a exce
lente aceitação da sua “Cris 
& Mar” através da qual dão 
orientação para a realização 
de jantares e festas • Renlta 
Nair Dametto, filha de Nair 
Dametto e sobrinha de Hlran 
e Araci Dametto Maisonna- 
ve. recebendo cumprimentos 
pela sua formatura em Edu
cação Física.
• Lúcia Gonçalves Pedroso 
formando-se em engenharia, 
na PUC, e recebendo cum
primentos junto com seus pa
is, Ely e Elaine Gonçalves 
Pedroso.

• Um numeroso grupo de pa- 
tronesses dá apoio ao jantar 
em benefício às obras assls- 
tenclals do Gabinete da 
Primeira Dama do Estado, 
sra. Dionêa Soares, que será 
realizado nesta sexta-feira, a 
partir das 20h30mln na sede 
social da Sogipa. Neste gru
po, entre tantos nomes, estão 
as sras. Aidé Welnberg, Ana 
Maria Herrmann, Anita Sol- 
belman, Balbina Couto e Sil
va, Beatriz Zanella, Bina 
Maltz, Clarice Gus, Clelia 
Morronl, Dorinha Pilcher, 
Eloy Duarte, Evelyn loschpe, 
Geny Sibemberg, Gilda Rosl- 
to, Giovana Amaral de Sou
za, Guita Macedo, Heloísa 
Mabllde, Ida Gus. Iraia Na- 
zari, Jola Axelrud, Ines Ca
sa, Jessle Beckman, Jandira 
Lemos, Lia Nunes Vieira, 
Livla Chaves Barcellos, Ma
ria Mottola, Maria Augusta 
Pllla, Maria Helena do Val- 
le, Maria Inês Pllla Villela, 
Marlene Wolf, Martha Ne- 
metz, Mltsue Shinmura. Nair 
Guerreiro, Nllda Maisonna- 
ve, Paullna Costa Gama. Do- 
lores Caldas Sllber, Paullna 
Eizerík, Rebeca Saute, Rosa 
Maria Pires da Silva, Sandra 
Chaves Barcellos. Silvia 
Schnelder, Teresinha Vonto- 
bel, Yeda Godzteln, Yone Sl- 
rotskl, Zalda Jarros e Zul- 
mira Rublnski.

VARIADAS

• Em mãos, o jornal do Laje 
de Pedra, editado por Llsette 
Guerra e tendo como colabo
rador a Virgínia Rigatto • On
tem, no Salão de Convenções 
do Plaza São Rafael, desfile 
de modelos de sete confec
ções locais que se reuniram 
para mostrar moda para a 
Ifrlmavera-verão • No Insti
tuto Goethe, a partir do dia 

seminário sobre “Histó
ria Social da Arte”, sob a 
orientação do professor De- 
tlef Noack, da República 
Federal da Alemanha • Ama-

Subsecretária de Cultú- 
ra/SF.C às 12 horas, novo 
“Encontro no Museu” com 
palestra do professor Jorge 
Alberto Castro de Faria e de 
alguns dos integrantes do 
Núcleo Interferência, todos 
ligados à arte fotográfica. O 
projeto “Encontro no Mu
seu” foi Iniciado há pouco e 
se propõe a abrir um espaço 
para apreciação e debate 
das mostras que o MARGS 
tem realizado em suas gale
rias. No momento, está em 
exposição no MARGS a mos- 

rtra de fotografias com o no
me^ Fim?” • A MPM lan
çando o concurso de mono
grafias para o Prêmio Adão 
Juvenal de Souza. O concur
so tem como tema, este ano, 
“A Propaganda nos anos

Ana Laura Guimarães, especializada 
em alimentos congelados

Fotos/ Adalmir Santos

nhã

CASAMENTO

• Na Matriz da Natividade 
da cidade de Ijuí, neste sá
bado, às I7h30mln, a ceri
mônia religiosa do casamen
to de Llna Stella Balllo e 
Luiz Felipe Targa. A noiva, 
promotora de justiça, é filha 
do casal Luiz Modesto e VI- 
centina Balllo. O noivo, pro
curador do Estado, é filho do 
casal Carlos e Helga Panitz 
Targa. Após a cerimônia, os 
noivos, juntamente com seus 
pais, receberão seus convi
dados na Sociedade Recrea
tiva de Ijuí.

Na sua festa de aniversário, Cláudia 
Fermann vestida de “cigana” eLisete 

Guerra, bem “à chinesa”
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ra/SÉC e o Departamento de 
Assuntos Culturais da 13a 
Delegacia de Educação pro
movem, de 9 a 13 dé setem
bro, o 2° Salão de Fotografia 
de Bagè. Podem concorrer 
ao Salão fotógrafos profissio
nais e amadores que deverão 
se Inscrever até o último dia 
deste mês na 13a Delegacia, 
em Bagé. A promoção conta 
com o apoio do Instituto Mu
nicipal de Belas Artes de 
Bagé, da Secretaria Munici
pal de Turismo daquela ci
dade e da TV Bagé, estando 
atribuído um prêmio de se
tenta mil cruzeiros ao pri
meiro colocado no Salão.

DE GENTE I
• Recebendo cumprimentos 
pela oficialização de seu noi
vado Maria Tereza Dornelles 
Terra Lopes e José Francis
co Velllnho Simch. Os noivos 
são filhos de Ely Terra Lo
pes e de Francisco Pedro e 
Marina Velllnho Simch. • O 
aniversário de Lucy Macedo 
Amaral foi comemorado em 
família com um jantar ofe
recido por Sebalt e Dlonéa 
Macedo Rüdlger. Na ocasi
ão, os cumprimentos foram 
também para o marido de 
Lucy, Rui Kramer Amaral. • 
No dia 2 de setembro, a con
vite da Associação Porto-a- 
legrense de Cidadãs, o vice- 
presidente da Confederação 
Nacional da Indústria, Paulo 
Velllnho, falará, no salão 
nobre do Hotel Plaza São 
Rafael, sobre “O Brasil Fu
turo”. • E falando em AS- 
PACI, Marllene Machado- 
Garcia e Cyra de Andrade 
Neves Brites são as autoras, 
letra e música, do hino da 
entidade. • Amanhã, jantar 
comemorativo à posse da 
nova diretoria da Associação 
Soroptimista Internacional 
de Porto Alegre no Hotel 
Embaixador, com a presen
ça de convidados especiais. 
A presidente da entidade ê 
Ecilda Gomes Haensel se
guida por Acidália de Lima
namr>7.»to (1a vioe-nrestden-

0 DE ARTE

• Logo mais, na Galeria Tina 
Presser, a Inauguração da 
mostra de pinturas de Iná | 
Fantonl • Amanhã, na Del- 
phus — Arte sobre papel, 
sem vernissage, abertura da 
mostra de desenhos e gravu
ras de Milton Würdig • Dia 
1° de setembro, em São Pau
lo, na Galeria Atelier I, 
inauguração da exposição 
dos desenhos da série “Os 
Jogos do Poder” de Clara 
Pechanski • Desde segunda- 
feira, na Galeria Açorlanos. 
da EPATUR, desenhos de 
Simone Nlcolaíewsky e Vera 
Noronha e cerâmicas de Ni- 
etta Jacques • Na Galeria 1 
Masson. segue a exposição 
de Newton Mesquita, home
nagem aos corretores de 
imóveis que festejam até sá
bado a sua “Semana” • Dia 
13, na Modus Vivendi, inau
guração da mostra de pintu
ras de Humberto Espíndola, 
artista de Mato Grosso do 
Sul com participação em vá
rias Bienais de São Paulo.

Premiados por suas fantasias de ‘ ‘rei'' e 
“rainha”, Marcelo e Jane Aiquel

te), Nair Silveira (2a vice- 
presidente), Bety Borges ria Helena Rambor, Beth 
Fortes (tesoureira), Ignez Turkiniecz, Bob Johnson, 
Magdalena Rlchter e Car- Marlur Tedesco, Fábio Cou- 
men Pan Nys (secretárias), tinho - os três contando so- 
Antonieta Barone, Jucy Osó- bre o aniversário de Claudia 
rio. Raquel Machado, Rita Fermann, onde estiveram 
Souto e Sara Venegas, dire- fantasiados de “dançarino 
toras sem pasta. russo”, “oriental' e “mara-

DE GENTE II

Petry, Mareio Azevedo, Ma-

já”.

DE GENTE III
• A Jornalista Cláudia Fer
mann festejou seu aniversá
rio na sexta-feira no British 
Club, recebendo seus convi
dados para festa a fantasia, 
o que motivou, inclusive, um 
concurso para os melhores 
trajes, saindo vencedores 
Marcelo e Jane Aiquel, ves
tidos de “rei” e “rainha”. 
Participaram da festa Nando 
e Susana Sonderman Espín
dola, Ricardo e Neneca Mal- 
con, Regls e Lia Guedes da 
Luz, Lisete Guerra, Garry 
Soares de Lima (que chegou 
nessa mesma noite de Brasí
lia para passar uns dias 
aqui), Maria Virgínia Mar
tins da Rosa, Eduardo Blns 
Ely, Raul e Léa Zardo, 
Claudia Quinto, Jorge Olavo 
Carvalho Leite, Beth Turki
niecz. • No domingo, no 
aprazível sítio de sua famí
lia, no Morro Reuter, Ale
xandre Rossi Cestari feste
jou seu aniversário, rece
bendo cumprimentos junto 
com seus pais, Enaud e Ja
nete Cestari, e o Irmão Ro
berto. Por lá, no grupo pre
sente, Lúcia Tedesco SUber, 
Ricardo Blns Llvl, Magda 
Dias, Susana Steiner, Renato 
Pulla, Newton Raffo, Daniel

• Nesta sexta-feira, no Coun- 
try Club o primeiro Baile de 
Debutantes da temporada, 
como sempre, coordenado 
por Herthon de Leon. No 
grupo de “debs“, Laura Ra
che, Ana Cristina San.martln 
Ribeiro. Claudia Paglioli Jo- 
blm, Vanessa Ruas Duarte,
Fernanda Fernandes, Adria
na d’Azevedo. Débora Dor
nelles, Eliana Oliveira, Mal- 
ra Kroeff, Maria Amélia 
Cruz, Larissa Caleffi, íris 
Germano, Tanlse Weck, Cla
rissa Lopes, Ana Paula de 
Lima. Luciana Dlflni, Slmo- 
ne Monteiro, Luciana San- 
taiana de Lima, Danlela 
Dahmer e Marta Dâvlla. *
Ana Laura Guimarães, for
mada em nutrição e Interes
sada em congelados, é a do
na da “Leva ao Forno” —
Alimentos Congelados, insta
lada em sua própria casa, no 
bairro Petrópolls. Ana Laura 
oferece aos interessados um 
total de 30 pratos elaborados 
com muito cuidado e ela 
mesma atende o telefone 32 - 
1346 dando Informações so
bre a melhor maneira de 
preparar os alimentos conge- casais integrantes da Ordem

do Abacaxi.

AS ULTIMAS

• Eugênio Machado em Sal- j 
vador, representando a Ex- 
prlnter no Congresso da As- 
sociação Brasileira de Agen
tes de Viagem • Até dia 4 de 
setembro, no 2° andar do 
Centro Comercial João Pes
soa, a Feira Gaúcha de Ca
nários, promoção da União 
Gaúcha de Criadores de Ca
nários • No próximo sábado, 
no Hotel Serrano, em Gra- j 
mado, abertura da mostra 
de aquarelas da artista gaú
cha Wanita Menezes • Dia 3 
de setembro, no Recreio da 
Juventude, em Caxias do 
Sul, o Baile de eleição da Ra
inha e Princesas da Festa 
Nacional da Uva/84 • Sába
do, na Leopoldina Juvenil o 
Jantar de casados “A Gran
de Valsa”, organizado pelos

lados para Irem à mesa. •



■

Mele o

fundado em maj eO tíúü 1 e o 7. n t erferé, ic 1 a

Retine artistas plásticos engenheiros e fotd

Particijdesta üostra do ii.RGS-,gr af os pr ofiss:! onais

s Goltz 1? Ruy Y&relX&9 RooseveXt 0, Hina e Gianpero Eeazsa- 

Por ocasiao do ”vei" issage'11... será apresentada a

Orquestra do Centro Cultural 2:5 de Julhov dirigida por

A orquestra é eosnostr de 20 Jovens na 

faixa de 10 arics e no programa do dia 2 constas

Ciclo de oançces folclóricas internacionais § .Beei hoven ' de 

à Alegria da 9a 2Infonla)$ Mczari (Mlnueto da ópera

.

JcKrüger (‘•Chorale’s) 9 H,, Fida ateei1 (Y.álsa da Orquestra 29 do 

Julho do Centro Cultural 29 de Julho)-

KjJ.co3.us Fidanteei(,

Con

üomskGrm

k expesie no do Biíclsv- Interferência feomenageia o

crítico Clarival do Prado Va nadares„ reeeri tem ente falecido. 

• Valladares ê autor de “Arre 3 Soe J aos

C emí teri os Brasliei rosí? uai estudo da arte cerslteriax

desde as sepulturas de igrejas e cata

cumbas de ordens e confrarias ate as necrópoles secula u ••.idas

ocorrida no Brasil

0 trabalho foi realizado no período de 1960 a 1970 e ed.âtado 

pelo Conselho Federal de Cultura - MSO/RJ.-

0 'ôrábalho cie vall.iC.ure3 revela a ,! existe nora de

o te•■•:!•.ém histórico sensaaionaiutp patrimônio artístico
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ocorrida no Brasil
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0 trai* u.bt foi rc:ü;,?f c no rerior c de 1980 a 1970 e edi^ade
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os

o ac apresentam e na perfeição ãmfj solaras o no monumento./.

toque de einzei do aroista »i:

Esm ‘‘Bísoadores de Milagres*9 Clarivai do Prado Yaliada.

os faz a seguinte co&paraçaos

‘'Cemitério cie Pobre é; aquela par ve bonita que fica eo

.£• como v«B) bairro de pobre* de arruada 

bmu&nto o cemitério c!e rico?

j-Mo do cemitério ds rico c*

ra baixada e de ladeiras no morro

. ., ; reçe eaniéár:: eo cemitério de pobre ©os

are i

es inscritas

pinta -it- ,á

o 3

Cemitério de pobre nâo terr linscriçoss complicadas 

j ac v,i nc ias ositeto&Xesaa, 

rra rPticr-y ccm grafia cie B ao cortr ano-- coa H onde nao de?© e 

í 2tr Y onde devia013

b eaooes meXancoXiec-s arsi legendas >a i

*0 XKTERFBHlSiíG IA

0 :'-■/ ... ncis 4 r&tlcairente novo em Porto

<- 1961, Ivm menos de um ano deAlegrep pois foi fundado ei raio 

atuação o grupo já fe-2 quevro suposiodes s acredita que o 3eu 

exemplo deve ser seguido em outros betados.'

.... ■ 1

■

e ia d d z 1 a d e :C o t c gr a £ o b i.

isso o grupo nao d 

f jrm&do só por fotógrafos* i as tambiu por engenbeiros e por

fsâ intenc; .o iú.o e reunir.

mis cie gente cue pe&sá dd

, .•• •• oes que cursaram .:.rtes tlástioes



-io .omr. rirr . . e apres ealme ns per.teigao cu

toque de elnzeil do artista

'T.iscadores de àbiir...geres1*P v lar-i vai do Prado Vai 12,deu

res faz t. seguinte comparaç-nos

eizd % oi ■ ela parte bonita que fica o o

B coso ie bairro de pobre? de arTOdfjslado do eemitério da rico

i 1 - 3 6 A © i© • c. ■ b v 0 oi . V. 9 : jiÇ0

trs tanto mármore já parece sanitário o cemitério do pobre co.c- 

tinas, paisageiüo Paisagem de letras marcadas ò-e cruzes9 pintadas

•r»

o inscritas i

Cerilreri■■ da y.ctre .uáo iesi inscrições complicadas

.

•• r..c:".i:lcor gx*áfiç de 3 ■ . ‘ ©

esc.1 H onde devia-.”

b ma o es

IdQEEO IKXEíFEEÈHClA

0 íMcleo f:vberferenc.ia é pratican-ente novo sm Porto

aio de 1982

aruaçao o grupo já fez quatro exp . - s que o seu

s x em p 1 o deve o o r s egn 1 do e r: o «• t r c s Fs t acl oa.

A. jornalista e fotógr&fa Aanieg Amaral aeereveri. soí.

Alegreg pois foi fundado ec EjTí menos de ui 3 r

***»

o grupos

'*& intenção nac A reunir reis dúzia d.s fotc-grafos 

xnas de gente que pensa diferente’1 .• Por osso o grupo nfo é

f armado so per fptágr-"ror

pessoas que cursaram Artes Plásticas -

i
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»c processo da fotografia.-

Reunindo se e ressoas9 .3 iricie© Interferência surgiu

Rauoho0 cora cerca, da 30 ânos de erp&riincla em fotógrafia« - Foi

exstaiaente no Pots>-»C re Clube laérhc que ele encontro i algun&s

pessoas com vontade cg faner um t. a calho diferente-

A Intervenção pretendida pode surgir ecsi o uso de outroe 

técnicos aliadas á totogxrfiaD cje podem, mostrar^ como resultado

Cs integrantes do íhlcleo Interferência querem mostrar 

trabalhos que criem uma nova exprss ao7 partindo ds fotografia- 

sen a preocupação de agradar ou não.

Outra px oposta sua é a ce reunir- eu fitas gravadas?

depoin entes de fçidgraíos e outras peso caia ligadas L fotografia

:n.o Rio Crrande do 3u.'!l Traia-se d 3; ura .iatenejeo elogiáVel? palia 

preocupação em resgatar para o futuro as upinices âe nossos 

profissionais, prir .. m que tem a litas a;' f

para. contarc
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semelhante a respeito do

'.lento vo torro l:vv -"er c no 1;. s .b n i f 1 c a p r*. o caso, uma . .v. •- e /ev

no processo da fotografia*.

3eunindo se*: e pessoss o IT "oleo Interferência surgiu esa.

• 3

' via em fotografia^ Foi 

exatamente no :oío-C ne Clube Gaúcho que ele encontrou algumas

-pessoas coá -vontade de fazer um trabalho diferente -

A intervenção pretendida pode surgir com o uso de outras

técnicas aliadas à otografia* que podem, mostrart. como resultado 

Os integrantes dc Núcleo Interferência querem mostrar

finai

trabalhos que criem vime. nova empressao

sem a preocupaçac • c

Outra proposta sua é a de reunir

partindo da fotografiai

em fitas gravadas 9 

ãepoiu)entes de foto. rufes e outras pesvoav ligadas L foiegr

no lio Grande do SifU Trata-se de uma .intenção elogiavel.. pela

preocupação em resgatar para o futuro as opinices de nossos 

profissionais;, p-rincipalmeate daqueles que tem muitas histdrias

para c enter o
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Departamento de Cultura

Núcleo Interferência

0 Núcleo Interferência è praticamente novo em Porto Alegre, 
pois foi fundado em maio de 1982. Em menos de um ano de atuação o 
grupo já fez quatro exposições e acredita que o seu exemplo deve ser 
seguido em outros Estados. A intenção "não è reunir meia dúzia de 
fotógrafos, mas de gente que pensa diferente". Por isso o grupo não 
è formado só por fotógrafos, mas também por engenheiros e por 
pessoas que cursaram Artes Plásticas.

As propostas do grupo estão implícitas no seu nome. Núcleo, 
por exemplo, faz pressupor um grupo fechado. E na verdade, sua 
disposição è abrir-se apenas para muito poucos. 0 pré-requisito 
essencial para isso (integrar o grupo) è possuir um pensamento 
semelhante a respeito do trabalho a ser desenvolvido em fotografia. 
Quanto ao termo interferência, significa, no caso, uma intervenção 
no processo da fotografia.

Reunindo sete pessoas, o Núcleo Interferência surgiu em 
torno de Jorge Alberto Faria, sócio fundador do Foto-Cine Clube 
Gaúcho, com cerca de 30 anos de experiência em fotografia. Foi 
exatamente no Foto-Cine Clube Gaúcho que ele encontrou algumas 
pessoas com vontade de fazer um trabalho diferente:

Delmira Giron Finco ^_ <3pA*J ?»hcaíza
Jorge Faria
Marise Papaléo Fichtner 
Luiz Goltz 
Ruy Va re11 a 
Roosevelt Campos Nina

A intervenção pretendida pode surgir com o uso de outras 
técnicas aliadas â fotografia, que podem mostrar, como resultado 
final* algo completamente diferente de uma fotografia tradicional. 
Os integrantes do Núcleo Interferência querem mostrar trabalhos que 
criem uma nova expressão, partindo da fotografia, sem a preocupação 
de agradar ou não.

Outra proposta sua è a de reunir, em fitas gravadas, 
depoimentos de fotógrafos e outras pessoas ligadas à fotografia no 
Rio Grande do Sul. Trata-se de uma intenção elogiável, pela 
preocupação ein resgatar para o futuro as opiniões de nossos 
profissionais, principa1 mente daqueles que tem muitas histórias para 
contar.

Ja nice do Ama ra1

Jornalista e fotógrafa 
associada da ARFOC 
Fotográficos e Cinematográficos 
Grande do sul.

profissional free-lancer, 
Associação dos Repórteres 

do Estado do Rio
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