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(. homenagem dos artistas ao prof.Rolla , 

que dedicou toda sua vida à dança.

- fotos sobre ballet
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FolhadaTardeFOTOGRAFIA^
Novos mostram
foto no MARGS

Ruy Varella nasceu em São 
Sebastião do Cai e também 
“curtia
Desiludido com a Faculdade de 
Comunicação, abandonou o 
curso e atualmente faz foto pu
blicitária. Participou de coleti
vas como as antigas Mostra 
Livre, da Praça da Alfândega, 
do primeiro concurso sobre 
Aleitamento Materno, e da Mos
tra do Núcleo Interferência, re
centemente feita no Café Paris.

Ruy e Luiz se conheceram no 
Foto Cine Clube Gaúcho e inte
gram o Núcleo Interferência, 
recentemente alvo de matéria 
neste espaço. Tal como os ou
tros integrantes do grupo, am
bos pretendem mostrar algo di
ferente em fotografia.

/^ontraste” é a mostra 
£ fotográfica de Ruy 

Varella e Luiz .Goltz, 
qUe será abertfl. às..20h 30min 
de hoje, no MARGS.

Segundo oô dois expositores, 
"a idéia de desenvolver este 
trabalho nasceu da busca de 
mostrar algo novo em fotogra
fia, mesmo que o tema não o 
seja. Fotografias de balé têm 
sido feitas em grande quan
tidade, mas, via de regra, du
rante apresentações, buscando 
captar os momentos mais ex
pressivos, ou durante um passo 
ou salto que mostra o aprimo
ramento técnico do bailarino ou 
bailarina. Neste trabalho procu
ramos transportar a leveza do 
balé para ambientes rústicos, 
ou mesmo, simplesmente, fa
zendo de palco o campo ou uma 
praia. É este contraste que 
mostramos: a leveza, o sen
timento, a beleza que o balé 
transmite, em ambientes rústi
cos, simples e inusitados, mas 
Igualmente belos’ ’.

A fim de realizar o que havi
am imaginado, Ruy e Luiz pro
curaram a colaboração do Cor
po de Ballet de João Luiz 
Rolla. Inicialmente, tinham por 
objetivo do trabalho uma expe
riência. Depois, com o convívio 
com o grupo de Rolla, a moti
vação foi crescendo.

Hoje à noite, antes da aber
tura da mostra, o grupo de 
dança vai fazer uma apresen
tação de 15 minutos. Ruy e 
Luiz definem o trabalho como 
também uma homenagem ao 
professor Rolla. “E a necessi
dade de uma apresentação an
tes é uma homenagem do gru
po ao Rolla”, explicam.

i (
foto como amador.

Os dois expositores são gaú
chos. Luiz, natural de Cachoei
ra do Sul, largou um emprego 
em Administração de Empre
sas para se dedicar à fotogra
fia. Antes, fazia foto como 
amador. Agora, faz audiovisu
ais e foto publicitária. Essa mu
dança para a fotografia ocor
reu no ano passado.

Depois de passar quatro me
ses fotografando, Ruy e Luiz 
conseguem chegar ao MARGS 
para expor oito fotos em cores 
e oito em preto e branco. Luiz 
fez as coloridas, usando câma
ra 6x6, e Ruy as em preto e 
branco, com 35mm, sendo fei
tas algumas fotos com viragens 
parciais.

Foto de Luiz Goltz
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Sebastião do Cai e também 
“curtia" foto como amador. 
Desiludido com a Faculdade de 
Comunicação, abandonou o 
curso e atualmente faz foto pu
blicitária. Participou de coleti
vas como as antigas Mostra 
Livre, da Praça da Alfândega, 
do primeiro concurso sobre 
Aleitamento Materno, e da Mos
tra do Núcleo Interferência, re
centemente feita no Café Paris.

Ruy e Luiz se conheceram no 
Foto Cine Clube Gaúcho e inte
gram o Núcleo Interferência, 
recentemente alvo de matéria 
neste espaço. Tal como os ou
tros integrantes do grupo, am
bos pretendem mostrar algo di
ferente em fotografia.

oníraste” é a mostra 
fotográfica de Ruy 
Varella e Luiz Goltz, 

será aberta às 20h 30min 
de hoje, no MARGS.

Segundo os dois expositores, 
“a idéia de desenvolver este 
trabalho nasceu da busca de 
mostrar algo novo em fotogra
fia, mesmo que o tema não o 
seja. Fotografias de balé tem 
sido feitas em grande quan
tidade, mas, via de regra, du
rante apresentações, buscando 
captar os momentos mais ex
pressivos, ou durante um passo 
ou salto que mostra o aprimo
ramento técnico do bailarino ou 
bailarina. Neste trabalho procu
ramos transportar a leveza do 
balé para ambientes rústicos, 
ou mesmo, simplesmente, fa
zendo de palco o campo ou uma 
praia. É este contraste que 
mostramos: a leveza, o sen
timento, a beleza que o bale 
transmite, em ambientes rústi
cos, simples e inusitados, mas 
igualmente belos ’ ’.

A fim de realizar o que havi- 
ímaginado, Ruy e_ Luiz pro

curaram a colaboração do Cor
po de Ballet de João Luiz 
Rolia. Inicialmente, tinham por 
objetivo do trabalho uma expe
riência. Depois, com o convívio 
com o grupo de Rolia, a moti
vação foi crescendo.

Hoje à noite, antes da aber
tura da mostra, o grupo de 
dança vai fazer uma apresen
tação de 15 minutos. Ruy e 
Luiz definem o trabalho como 
também uma homenagem ao 
professor Rolia. “E a necessi
dade de uma apresentação an
tes é uma homenagem do gru
po ao Rolia", explicam.
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( Os dois expositores são gaú
chos. Luiz, natural de Cachoei
ra do Sul, largou um emprego 

Administração de Empre
sas para se dedicar à fotogra
fia. Antes, fazia foto como 
amador. Agora, faz audiovisu
ais e foto publicitária. Essa mu
dança para a fotografia ocor
reu no ano passado.

Depois de passar quatro me
ses fotografando, Ruy e Luiz 
conseguem chegar ao MARGS 
para expor oito fotos em cores 
e oito em preto e branco. Luiz 
fez as coloridas, usando câma
ra 6x6, e Ruy as em preto e 
branco, com 35mm, sendo fei-. 
tas algumas fotos com viragens 
parciais.
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Fotografia de Luiz Goltz em 
exposição no Margs 
a partir de amanhã
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Fotógrafos registram contraste 

entre balé e lugares rústicos

07/s^

As exposições de fotos so
bre dança, especialmente 0 
balé, em geral. nã0 fogem 
ao lugar-comum dos espetá
culos em palcos, perdendo- 
se um pouco sua criativida
de. por serem muito repe
titivas. chegando a ser de
sinteressantes. Fugindo a 
essa convenção, consagrada 
pela acomodação, os fotó
grafos profissionais

artístico da fotografia 
pelo lado do balé, qualquer 
senão, imposto pelo desco
nhecimento ou desatenção. 
fotógrafos e bailarinos se 
reuniram e tiveram 0 má
ximo cuidado para que os 
artistas do movimento com 
o corpo, expressando senti
mentos e emoções humanas. 
na0 se vissem traídos pelas 
fotos registrando equívocos 

seu desempenho. Passos 
e gestos, garantem os fotó
grafos, conseguiram sair 
muito bons, perfeitos até.

Ao todo. Varella e Goltz 
mostram oito fotos cada um 
deles, sendo Ruy 0 profis
sional dedicado ao preto e 
branco e Goltz à cor. O con
vívio com Rolla foi uma 
hção para os fotógrafos. 
Eles puderam ouvir e sen
tir daquele homem de 71 
anos um imenso amor à 
arte da dança, uma dedica- 
Cao que é um verdadeiro 
exemplo. Da simples apro
ximação de fotógrafos para 
realizar um trabalho, o con
tato com Rolla serviu para 
que Varella e Goltz sentis
sem toda a dimensão huma- 

e artística da figura do 
experiente professor.

FOTQS SEM LIMITES
Fotógrafos do Núcleo In

terferência, grupo de pro
fissionais que querem esca- 
Par às limitações possíveis 
do ato de criar com a má
quina fotográfica, superan
do limites como tamanho 
das fotos ou quaisquer 
tros que interfiram 
mento de mostrar a foto 
Varella e Goltz se dedicam, 
como traço comum, à cria
ção publicitária. Goltz é fo
tógrafo de audiovisuais, na
tural de Cachoeira do Sul, 
úm administrador de 
presas, com conhecimento 
e_ experiência em consulto
ria de recursos humanos, 
que estlá, cada vez mais, 
optando pela fotografia co
mo única atividade profis
sional. Nos fins de semana, 
Goltz se dedica â arte foto
gráfica em sua mais 
pleta dimensão.

Com exposições no Café 
Paris e na mostra “Imagens 
do Rio Grande”, que está 
percorrendo o mundo. Goltz 
escolheu a fotografia 
sua vida. O mesmo procedi
mento está sendo adotado 
por Varella, nascido em São 
Sebastião d,0 Caí, profissio
nal de processamento de 
dados de unia empresa da 
pecúlios, 0 GBOEx. Ele ini
ciou seu aprendizado atra
vés do Cine-foto Clube e 
participou da exposição 
“Imagens do Rio Grande”. 
Ficou entre os 10 premiados 
da n Mostra de Ecologia da 
Secretaria de Saúde, em 
1980, tendo colocado traba
lhos ^ que se destacaram 
também na exposição sobre 
arquitetura antiga promovi
da pelo Museu Hipólito Jo
sé da Costa. Estudou Foto
grafia no curso de Jorna
lismo da Unisinos, em 1978, 
e no Instituto de Artes da 
UFRGS, no ano passado.

como

como

Ruy
Varella, 24 anos, e Luiz 
Goltz, 28 anos, inaugura
ram, ontem, terça-feira, à 
noite, até 0 final do mês, 
no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul uma mostra 
— “Contraste” — oue. de 
certa forma, escapa 
feitio.

em

a esse

Pela primeira vez no Mu
seu de Arte, um espetáculo 
do. corpo de baile de João 
Luiz Rolla vai abrir 
exposição dentro do antigo 
e belo prédio da ex-Delega- 
cia Fiscal. Será uma

uma

apre
sentação de 15 minutos pa
ra ilustrar 0 trabalho foto
gráfico, que, unidos, fotó
grafos e bailarinos realiza
ram durante quatro meses, 
aproveitando-se as folgas 
dos fins de

Para Goltz e Varella, o 
que se nota, hoje, é uma evo
lução da fotografia em re
lação ao seu papel sociaL 
Até há algum tempo, a fo
to não passava de 
produção de imagens. Hoje. 
esses artistas têm trabalhos 
aceitos nos salões de arte 
porque suas obras passa
ram a ser valorizadas pelo 
alto conteúdo artístico, 
criações de cores e 
sos que não figuravam 
tigamente em seu oficio, 
embora muitos profissio
nais também estejam usan
do, com bons resultados, 
recursos antigos de fotogra
fia, somados à criatividade 
e a uma visão mais contem
porânea da arte fotográ
fica.

nasemana.
O que, basicamente, di

ferencia essa exposição fo
tográfica sobre dança de 
sua>s similares é 0 contraste 
sublinhado entre a leveza 
sugerida pelo balê, nas rou
pas e gestos, além do corpo 
feminino, e os lugares rús
ticos em que os fotógrafos 
foram assistir às demons
trações dlos bailarinos: 
tadouros, taperas, campos e 
açudes, alguns desses am
bientes em que estahelecem 
uma- diferença bem nítida 
com a suavidade do balâ.

uma re-

com
proces-

an-

ou-
ma- no mo-

CUIDADOS TÉCNICOS fim-
Eles citam Roberto Lau- 

tert, Leopoldo Plentz, Leo- 
nid Strelaiev e Luiz Carlos 
Felizardo, como alguns fo
tógrafos gaúchos que. em 
suas exposições artísticas, 
eonceguem colocar a foto 
num lugar de relevância en
toe as artes.

Os fotógrafos ficaram a- 
tentos a todos os ensaios 
da academia, observando 
movimentos, captando, 
sua sensibilidade, os ensi
namentos que 0 mestre Rol 
la lhes foi transmitindo. Pa
ra evitar que houvesse, tan 
to do aspecto meramente

os
com

com-
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FOTOGRAFIA— _
A importância 

da foto aérea
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e geologia de engenharia, 
entre outros itens.

Depois de obtidas, as fo
tos aéreas podem mostrar 
imagens tridimensionais do 
terreno, ao serem observa
das através do estereoseó- 
pio, instrumento ótico es
pecial para tal fim. Os geó
logos dispõem então de 
condições de análises mais 
rápidas, mais precisas e 
mais cômodas do que as 
obtidas com métodos tradi
cionais e escaladas de 
montanhas. Mesmo não 
dispensando os trabalhos 
de campo, a aerofotogeolo- 
gia funcional como um com
plemento deles.

As fotos isoladas, ou os 
chamados mosaicos, com
postos por conjuntos de fo
tos aéreas colocadas de 
modo que representem 
uma área não ininterrupta 
de terreno, tèm condições 
de servir como mapas de 
base, mesmo que num tan
to distorcidos, para os tra
balhos de campo do geólo
go. Para tarefas que neces
sitem maior fidelidade car 
tográíica, a aerofotograme- 
tria possibilita a feitura de 
mapas planimétricos e pla- 
noaltimétricos, importantes 
para regiões que não dis
ponham de representação 
cartográfica, ou cuja re
presentação não seja ade
quada para os trabalhos a 

. serem executados.

planejamento de estradas 
de rodagem, sendo que até 
as necessidades de si
nalização podem ser pre
vistas e calculadas através 
do estudo dos dados.

As fotos aéreas são obti
das com câmaras fotográ
ficas especiais, < 
“métricas”. Elas

A fotografia pode ser uti
lizada nas mais variadas 
áreas do conhecimento hu
mano, ampliando - o. A ae- 
rofotogrametria é uma de
las, constituindo - se numa 
das maneiras mais rápi
das, precisas e econômicas 
para fazer o levantamento 
de grandes áreas.
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chamadas 
têm dis

positivos especiais, como o 
intervalômetro, para dis
paros automáticos em tem
pos regulares, e um meca
nismo de suspensão que 
evita as vibrações do avi
ão. Possuem também um 
estatoscópio, que é um al- 
timetro que acusa oscila
ções do aparelho.

As primeiras câmaras fo 
tográficas especiais para o 
uso aéreo apareceram em 
1915, durante a Primeira 
Guerra Mundial, fabrica
das pelos ingleses com ob
jetivo militar, para vôos de 
roconhecimento. Mesmo 
assim, o impulso maior nes
ta área veio após a Segun
da Guerra Mundial, e a ae- 
roíotogrametria progrediu 
muito, graças a diversos 
mecanismos de aparelhos 
de restituição, criados para 
confecção de mapas.

As fotografias aéreas são 
muito importantes para 9 
geólogo, tanto em relação à 
cartografia geológica como 
em relação a geologia, que 
diz respeito à exploração 

. de minérios, hidrogeologia
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ONa agricultura, por exem
plo, possibilita a descober
ta de terras cultiváveis e a 
classificação dos solos, as
sim como a delimitação de 
suas fronteiras. Entre ou
tras coisas, também auxi
lia o estudo da extensão 
das florestas, e até mesmo 
a solucionar problemas do 
congestionamento do tráfe
go urbano.
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foi descoberto um lençol 
d'água no Kuwait, onde um 
dos mais sérios problemas 
é justamente a falta 
d’água. E a escolha do lo
cal onde foi construída a 
cidade de Brasília foi feita 
a partir de estudos basea
dos em dados aerofogramé- 
tricos, considerando as 
condições do solo, o abaste
cimento de água, e a facili
dade de comunicação e 
transporte.

A aerofotogrametria tam
bém tem importância no
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