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Experiências de trabalho em grupe - 

fotografias.
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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 é reunir meia dúzia de 
fotógrafos, mas de gente que pensa diferente". Por isso o grupo não 
é 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 
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:

Cl ube

Delmira Giron Finco 
Jorge Faria
Marise Papaléo Fichtner 
Luiz G o11 z 
Ruy Varei 1 a 
Roosevelt Campos Nina

A intervenção pretendida pode surgir com o uso de outras 
técnicas aliadas à 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 ag rada r 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 em resgatar para o futuro as opiniões de nossos 
profissionais, principalmente daqueles que tem muitas histórias para 
contar.

Janice do Amaral

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

profissional free-lancer, 
Associação dos Repórteres 

Cinematográficos do Estado do Rio

PE - 077



Jornal: _A * M fc^cUv^o 

Data’.JkdSí&1- * jr!°s I
rí* '

Pagina:

Assunto:..A?±0^fo *o Maíe«
-f rt.V l' C»9^ Jor

PALESTRA
ENCONTRO NO MUSEU -
No auditório do MARGS <Sete 
de Setembro, 10101, ás 12h, novo 
Encontro no Museu, com pales
tra do professor Jorge Alberto 
Castro de Faria e de alguns inte
grantes do Grupo Interêrência 
abordando a arte cemiterial que 
est a em exposição no Museu só 
até hoje

ZS--?. $3

ROTEIRO
Conservatório de Música daquela 
cidade, com o patrocínio da Fu- 
nartee MEC.
OS SALTIMBANCOS 
Teatro de Câmara (República. 
575). às 21h. hoje e amanhã, mu
sical infantil Os Saltimbancos, 
baseado na obra de Chico Buar- 
que de Hollanda. Montagem dos 
alunos do Colégio Mauá Vera 
Cruz. Ingressos no local a Cr$ 
300.

l\o

MÜSICA
JOVENS VIOLINISTAS - Na 
Praça da Alfândega, junto ao 
Margs. às 12h30min. Jovens Vio
linistas em Concerto, reunindo 
crianças e jovens, entre três e 19 
anos. de Porto Alegre e Santa 
Maria.
TIIRtBIO SANTOS - No Sa
lão de Atos da Ufrgs. às 21 h. o 
violonista Turibio Santos, em 
turnê nacional de lançamento de 
seu último LP “Violão Brasil’’. 
Ingressos a Cr$ 1.500. Apoio 
Subsecretária de Cultura 
SEC/RS.

! CONJUNTO URUBU REI - 
Na Assembléia Legislativa, às 
21h. apresentação única do Con
junto Musical Urubu Rei com o 
show teatral Tem um Albino do 
meu meu Lado. criação coletiva* 
da Companhia Tragicômica Bn 
laio de Gatos. to
HELLA FRANK E ANDRE 

j LOSS — No auditório do Institu
to de Artes (Senhor dos Passos. 
248). ás 20h. recital, de Hella 

I Frank (violino) e André Loss 
I (piano). Entrada franca. 
CAMERATA DE 

I MONTENEGRO - No Centro

TEATRO
A TRANSFORMAÇÃO - No 
Teatro Renascença, às 21 h. peça 
A Transformação, de Eduardo 
Pavlovski. direção de Paulo Al
buquerque. Ingressos a Cr$ 
1.500 e Cr$ 1 mil. no local. De 
quartas a domingos.
ANALISTA DE BAGÉ - Em 
Erexim. O Analista de Bagé. ba
seada em textos de Luís Fernan
do Veríssimo, com Paulo César 
Pereio.
EXPOSIÇÃO
/ENCONTRO NO MUSEU - 
No auditório do Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul (Praça da 
Alfândega), às 18h30min. aber
tura do Projeto Encontros no 
Museu — análise da mostra Dez 
Fotógrafos para o Patrimônios 
(de profissionais franceses) pelo 
fotógrafo Luiz Carlos Felizardo.
FILMElultural de Montenegro. às 16h.

oncerto didático. Promoção do FORMAÇÃO DE UM



T • T .

■23 !
Jcrnal:

oi..../_£3Data:__.
Pagina: 

* asanto : íz n6o^ /"■ /Íuó£m...._..... .ríL..v^>.... ....
J c(c*> ■ZM.jei-

Foto de Ruy Varella exposta no MARGS

Arte Cemiterial em 

discussão no MARGS
arte cemiterial. O assunto 
será a proposta do grupo, 
coincidindo com o encer
ramento da mostra.

O “Núcleo Interferência’’ 
surgiu em torno de Jorge 
Alberto Castro de Faria, 
sócio-fundador do Foto-Ci- 
ne Clube Gaúcho, propondo 
uma nova expressão a par
tir da fotografia. Integram 
o grupo Delmira Giron 
Finco, Gianpiero Meazza, 
Marise Papaléo Fichtner, 
Luiz Goltz. Ruy Varella, 
Roosevelt Campo Nina e 
Jorge Alberto Castro de 
Faria.

Nesta quinta-feira, às 
12h, no auditório do Museu 
de Arte do Rio Grande do 
Sul acontece mais um “En
contro no Museu’’, projeto 
que propõe um novo espaço 
para apreciação e debate 
sobre as mostras lá reali
zadas.

No encontro estarão pre
sentes o professor Jorge 
Alberto Castro de Faria, 
Chefe do Departamento de 
Artes Visuais do Instituto 
de Artes da UFRGS, junta
mente com integrantes do 
“Núcleo Interferência’’, 
autores da exposição foto
gráfica "O Fim?”, sobre

4 $ í 23fàÉ AGOSTO DE1983f.T- ç>d£ • tZio
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] "Encontro no Museu” amanhã no MARGS
Amanhã às 12 horas, no auditório do MAR 

GS haverá novo “Encontro no Museu com 
palestra do professor Jorge Alberto C astro de 
Faria e de alguns dos integrantes do Núcleo 
Interferência". O Museu de Arte do Rio (-ran 
de do Sul. órgão da Subsecretária da <ul- 
tura/SEC, estará promovendo mais um r.n 
contro no Museu", projeto recentemente 
iniciado, e que propíx' um espaço para apt e 
ciação e debate relativo às mostras que « 
MARGS tem exposto em suas galenas 
Amanhã, estarão presentes o profesor Jorge 
Alberto Castro de Faria, chefe dodepartamen 
to de Artes Visuais do Instituto de Artes da 
UFRGS. juntamente com alguns dos integran 

“Núcleo Interferência' . autores dasiisasis
deste trabalho, bem como as propostas do 
grupo. Esta mostra estará em exposição na 
MARGS atè amanhã. O "Núcleo Interfeien 
cia" surgiu em torno de Jorge Alberto (astjo 
de Faria, sócio fundador do Foto-C ine (lube 
Gaúcho propondo uma nova expressão, par 
tindo da fotografia O grupo & composto por 
Delmira Giron Finco. Gianpiero ^'a//.a 
Marise Papaléo Fichtner. Luiz Goltz. Ru\ 
Varella (foto). Roosevelt Campo Nina e Jorge 
Alberto Castro de Faria

^ÍLESTRA lL/
eNCONTRO NO MUSEtr-- 2 V\Jornal:
No auditório do MARGS (Sete 
de Setembro, 1010). ás 12h, novo 
Encontro no Museu, com pales
tra do professor Jorge Alberto 
Castro de Faria e de alguns inte
grantes do Grupo Interêrência 
abordando a arte cemiterial que 
est a em exposição no Museu só 
até hoje

2J I O £.... jj£±Data:.
Pagina!-

Assunto:


