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Quinta--feira 10 dem aio de '196*

ABBOTT L.VY-POTOS PE EHGWF. ATGF.T 

1 ERI0DC IK EXPOSXÇXOs 2? a 31 de maio 

LOCAL: Saia de Fotografia71^ andar
Muaeu de Arte tío Rio Grande do Sul 

HORÁRIO 7)E VISITA: Terças-feiras a domingos das lrh à« 17h

órgSo ca Subsecretária de Cul- 

tura/SECf estará exposto a partir de 2> de"maio a noleçao ABBOTT-LEVY 50 

fotos tfe altoumlna^EUGENE ATGET, organiza a pelo Museu de Arte Moderna de 

Nova Iorque, e que vem a Porto Alegre sob a chancela do Jornal tío 3rasil0

0 Museu de Arte do Rio Grande do Sul

EXPOSIÇÃO PE ATG1T 

EM PORTO ALEGRE

Um dos precursores da fotografia9 considerado um clássico da vanguarda* c 

fotografo francês Eugène Atget (1857-1927) ainda hoje é apontado corso um. 
dos mais sensíveis e talentosos fotógrafos de todos os tempos* Por inicia

«i

tl*ra do Jornal do Brasil e do Museu dr Arte Moderna de Nova Iorquef agora 

o publico gaúcho poderá conhecer sua obra, através de uma mostra itiner n 

“ire -que inaugura*, dia-22 tíe maio, no feíusstt--^ Arte do Rio Grande do Su.U

Sao 50 trrbalhos selecionados com o objetivo 6'e dar urra visão ampla do 

trabalho de Eugene Atget - estimado ero aproximadamente 8 mil chapas ori

ginais «aob o título de "Atget-Cinquenta Novas Fotos tíe Albumína"0 Ele 

documentou a vide de Paris ca "belle ápoque" „ registrando prinoipalmente 

aspectos bucólicos e recantos da capital francesa*

Atget Ignorou on avanço» já na sua época da técnica fotográfica» etnpregan
•vx.

cio atÓ o fim da sua vida o método mais primitivo de f ot ogre fias chapas de 

cristal tratadas com albumina e nitratos de prata come negativo0 As fo«

103 da exposição foram copiadas das chapas originais existentes no acervo 

Arte Moderna de Nova Iorque* Desprezado pelos franceses* 

Atget foi "'descoberto" pela intelectualidade norte-americana que» no iní- 

tio io século, acorria a França em busca de respostas parn suas indagaçõ

es existcaoiaJisa

tío Museu de

Apesar do 8tu prestígio nos Estados Unidos -onde chegou a pisar- Atget 

só começou a cer ado irado pelos seus conterrâneos muitos anos após a sua 

morte» Em 1954g por eaecplof com a inauguração da uma exnosiça©* em Parus*
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de oitenta de trabalhos entre surt sos e penitentes os franceses

ü’í- renderam a beleza e originalidade da obra,,

Ainda hoje, certos especialistas franceses resistem ao reconhecimento do 

talento de Atget;.

Pare o critico Claude Sflorj -autor de "La Photographie França^se. des ori

gines e nos JoursH ~ a celet*sí£.-l&£& de Atget não passando uma invenção 

dos americanosHo Mesmo aseiir, reconhece que c polemico fotografo* acabou 

empx^estando seu estilo a muitos que o sucederam.

Sudoeste da França* Atget, antes de dedicar-seNascido eir. Livourne, no 
a fotografia tentou ser'.marinheiro* ator e tinha, coito grande paixão* a

pintura0 Mas foi como fotógrafo que conquistou algum prestígio na gera

ção rebelde do fim do século XIX e inicio deste., Muitas fetos do começo 

da sua carreira acabaram servindo de modelo para pintores clássicos, 

atualmente esquecidos, que conviviam com ele na vida boêmia de Faris0

Ruas vaziasc vielas9 recantos misteriosos, praça3 e paisagens dos arre

dores da capital francesa foram a temática preferida de Atget. Ele se 

encarregou de documentar s "velha Paris" «,posteriormente modificada pelo 

projeto de urbanização implantado oor Napoleão III» Entre os rãs de Atget 

estavam o pintor Utrillo, que foi um dos .maiores colecionadores de suas 

fetos w

Mas foram os jovens norte-americanos que viviam em Paris que lhe deram 

notoriedade0 Para eles, ele e a o "père Atget", que todos reverenciavam* 

O fotografo norte-americano Man Ray foi descobr1~lo, já velho e em difi

culdades financeiras , num modesto apartamento da Rua Camapgne Première, 

em Montpsrnasseo Comprou algumas de suas fotos e publicou-as nos Estados 

Unidos com exito*

Pí>s.,vq depois foi o filosofo alemão, Walter Benjamin, que se encarregou 

de divulgar o trabalho de Atget, publicando suas fotos na ^Pequena His

tória da Fotografia". No livro, ele dizia que Atget "Purifica & atmosfera, 

introduz a liberação do objeto em‘relação ã aura, que é o mérito, irenos 

contestável da recente escola fotografiaa".

As fotos que estarão expostas no Museu de Ãrte do Ri.o Grande do 3ul,fa

ses: parte do acervo do Mu3eu de Arte Moderna de Nova Iorque, Elas já es--* 

tiveram cm exposição eu Brasília, Rjo* e* depois de Porto Alegre* aegueç 

para M-ontevideUo mmes
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SUGGESTED TEXT PANEL

Fifty New Albumen Print_sEugene Atget;

Eugene Atget was a commercial photographer who worked in and

When he died in 1927,around Paris for more than thirty years.

his work was known in part to a few archivists and artists who 

shared his interest in the visible record of French culture.

Little is known about his life, and less about his intentions,

except as they can be inferred from his work.

photographer of such authority and originality that his 

work remains a benchmark against which much contemporary photo-

His originality was not easily seen,

He was a

graphy can be measured. 

for it did not depend on technical invention. On the contrary,

Atget as a middle-aged novice in photography adopted a technical

a large tripod camera with avocabulary already obsolescent: 

slow lens; glass plates; a cumbersome and refractory printmaking 

He did not progress beyond this old-fashioned formula,

>_

process.

and by the time of his death Atget was, from a technical stand-

point, very nearly an anachronism.

Nor was his originality evident in pronouncements and explications, 

for he neither wrote nor lectured about his work; the sign that

identified his modest workshop claimed only that he was a maker

of documents for artists.

He was nevertheless a complex artist and a man of high ambition.

He was a primitive in the sense that he had no deeply useful
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Other photographers had been concerned with describ-precedents.

ing given facts (documentation) or with exploiting their indi-

Atget intuitively trans- 

cended both approaches when he set himself the task of understand- 

ing and interpreting in visual terms a complex, ancient, and liv-

vidual sensibilities (self-expression) .

ing tradition.

The pictures he made in the Service of this concept are seduct- 

ively and deceptively simple, wholly poised, reticent, understat- 

ed, dense with experience, and true.

It is estimated that Eugene Atget made some 8,000 photographs. 

Many of these were done to document specific aspects of the arch- 

itecture and public art of Paris and its environs, and most of 

these plates were purchased during Atget's lifetime by the

Commission des Monuments Historiques.

Shortly after Atget's death, the young American photographer

Berenice Abbott acquired the work that remained in Atget's estate.

Later, Julian Levy purchased an interest in the collection, and

in 1968 it was acquired, substantially intact, by The Museum of

Modern Art.

Included in the Abbott-Levy Collection are more than one thousand

Some of these are not represented in theoriginal Atget plates.

Collection by original Atget prints; in other cases Atget's prints

are faded or stained because of casual processing.
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In 1977, The Museum of Modern Art became aware of the work 

being done by Joel Snyder and the Chicago Albumen Works.

Through meticulous study of.old technical manuais, plus sophis- 

ticated independent experiment, Snyder learned to manufacture 

that had been unavailable for half a century and more. 

Test printings on a selection of Atget plates demonstrated that

papers

Snyder and his colleagues understood and were sympathetic to

In my opinion, the prints exhibitedthe spirit of Atget's work. 

here represent Atget's work with remarkable fidelity.

John Szarkowski

>
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Uma exposição itinerante do Museu de Arte Moderna de New York, agora no Brasil.

Promoção:De 22 a 31/05/84
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
SEC - RS - PORTO ALEGRE
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VEJA ESTA SEMANA i

regional gaúcha, popular 
brasileira, internacional e 
música erudita. Em cartaz 
atè quarta-feira, com ingres- 
sosaCrS 2mil.

sulado Alemão. Quarta- 
feira: No Limiar de uma No
va Era; quinta: Centro 
Reno-Meno. Promoção da 
Subsecretária de Cultura. 
Entrada franca.

HOJE /

AUDIÇÕES 
DISCOFÔNICAS — Na Dis
coteca Pública da Subsecre- NOITE DE AUTÓGRAFOS 
taria de Cultura (Andradas, ~ No Restaurante Calhan- V~~ ~
736 - 1° andar), audições dra (Praia de Belas, 434), ás Ljl lADTA 
discofônicas de música eru- 22h- a Poetisa Marilene Gar- 'OLLJr^lN l rA
*lita e popular. Hoje: Rober- cia estará autografando seu ------------ —---------------------------
to Szidon e Os Clássicos Mais primeiro livro, Xirua, de CÉSAR PASSARINHO — No 
Populares do Mundo, poemas nativistas com cu- Auditório da Assembléia Le- 
Quinta-feira, na audição co- nho universal. Ela foi a ven- gisiativa, às 21 h, aoresenta- 
mentada, enfoque no Amor, cedora da ultima Ronda da çâo dnica d0 Show de Passa. 
dentro da Música e Temas Cançao, com a letra de rinh0j tend0 como convida. 
Humanos. Entrada franca. Cantiga do Amor Perfeito. O dos especiais Elton Salda- 
SANDIZ VIDEO CLUBE - lançamento contará com a nha, Talo Pereyra, Antônio 
Na Loja Sandiz do Shopping presença de vários artistas. Augusto Fagundes e Os de 
Center Iguatemi, de segunda Bombacha. Promoção da
a sexta, projeções às 16h, em -LÉO FERLAUTO - No Bar união Gaúcha dos Estudan- 
telão, do filme Go for It. En- Theatro Mágico, às 23h, tes do Ensino Comercial. In-

mais uma sessão de lança- gressos á venda na rua Dr 
ROBERTO LUIZ mento com autó grafos do Flores, 323, conjunto 35 
(MANCHINHA) - No Bar disco Sonho Solto, de Léo 
Rekint (Getúlio Vargas, Ferlauto/Banda Delírio.
181), estréia do conhecido Quinta-feira, no mesmo ho- GRUPO VOZ ATIVA — No

rário, ele estará no bar Es- Restaurante Vinha d'Alho
(Bento Gonçalves, 359), ás 
23h, o grupo formado por An- 

çalves, 359), show de folclore ENCONTRO SOBRE tônio Carlos Alfama, Laury 
latino

trgda franca.
e no

dia, no local, a Cr$ 1.500.

cantor.
LATINO DANCA SHOW - paço IAB. 
No Vinha d'Alho (Bento Gon-

que acontecerá ASTROLOGIA — No Circulo Johnsen, Alberto André e 
quarta-feira no Recanto do Social Israelita (JoãoTelles, Paulo Araújo. A carac-

508), às 20h, encontro de ex- teristica do Voz Ativa é o hu- 
No alunos e colaboradores da mor instrumental. Em car- 

Pulperia (Travessa do Car- astróloga Emma Costet de taztambém quinta-feira, 
mo, 76), só segundas-feiras. Mascheville (dona Eni),
JORGE TRINDADE E PE- coordenado por Antônio Car- GAROTOS DA RUA — No 
DRO GUERRA
lhandra (Praia de Belas, do encontro — que precede o Pendência, 936), à meia- 
434), segundase terças. lançamento do primeiro li- noite, apresentação do grupo 
CIGANO — No Casa Nostra vro da astróloga, previsto de r°ck que se prepara para 
(Barão do Triunfo, 49), de para o segundo semestre — é gravar o primeiro disco, 
segundas a sábados.
PAULO SANTOS
Churrascaria Dom Rodrigo, "hão como uma fatalidade 
do Plaza Sãp Rafael, com do destino, mas como um KUAT e IAÊ — No Planetá- 
violão. Segundasa sábados. passo adiante no autoconhe- rio (Piranga, esquina Rami- 
FEIRA DO MEL E cimento humano". Aberto ro Barcelos), às 20h, progra- 
PALESTRAS — Diariamen- aos interessados. ma adulto sobre Astronomia
te, de hoje a 2 de junho, das indígena brasileira. As quar-
9h ás 21h, no Promocenter MOSTRA ABBOTT-LEVY tas, sábados e domingos, in- 
(Centro Comercial da João EUGENE ATGET — Na Sa- gressos a CrS 800 e CrS 500. 
Pessoa — 2o andar), mostra Ia de Fotografia (Io andar do 
de materiais apicolas dos Margs, á Praça da Alfãnde- 
mais diversos e colméias vi- ga s/n°), de 22 a 31 de maio, 
vas, com apicultores dando exposição de fotos do grande Presidente (Benjamin Cons-

tant, 1773), a nova tempora
da do show de humor de Re
nato. De quartas a domin
gos, ás21h, com ingressos a 
Cr$3 mil. Sábados, CrS5 mil.

Seu Flor.
DANTE LEDESMA

No Ca- los Harres (Bola). O objeto Encouraçado 936 (Av. Inde-

divulgar melhor a astrologia Dentro da festa That's Good, 
Na como a entendia sua mestra: IVsGrazy. Convites no local.

RENATO PEREIRA BOM 
PRA KASSETE - No Teatro

explicações sobre o assunto precursor da fotografia mo- 
aos interessados. A promo- derna. Visitação de terças a 
ção conjunta com a AGA — domingos, das lOh ás 17h. 
Associação Gaúcha de Api
cultores - inclui palestras PINTURAS DE CARLOS 
sobre estudos que têm sido BASTOS — Na Galeria de 
feitos sobre a importância Arte Masson (Andradas, 
da abelha e seus produtos 1459 
em diversos setores, nos dias 22h30min, abertura da mos- 
22, 24 e 26 de maio, das 9h ás tra de pinturas do artista 
llhda manhã.

O PERU - SEUS MISTÉ
RIOS E FENÔMENOS 
NATURAIS — No Auditório 
da Aliança Francesa (João 
Manoel, 282), às 17h, confe
rência da professora Laura

Io andar), às

baiano. Visitação atè5 de ju
nho. Hoje, ás I6h30min, no 
auditório do Margs, palestra Bonn-Lauter, com projeção 
Arte Decorativa de Carlos deslides, sobreoassunto. 
Bastos, por ele próprio, pro
movida pela Subsecretária 
de Cultura e Masson.

TERÇA
UM ESTRANHO NO NINHO 5
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Fotos de Eugene Atget
De hoje a 31 de maio, o Museu de Arte do Rio Grande do 

Sul estará promovendo a mostra da coleção Abbot-Levy 
de Fotos de Eugene Atget, na Sala de Fotografia (1° an
dar). A exposição — 50 fotos de albumina — è organizada 
pelo Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, e vem a Por
to Alegre por iniciativa do Jornal do Brasil.

Nascido em 1857 no sudoeste da França e descoberto na 
velhice pelo fotógrafo americano Man Ray, Atget é consi
derado o grande precursor da fotografia moderna. Ex- 
marinheiro e ex-ator sem sucesso, ele iniciou as ativida
des nessa área aos 42 anos nos jardins desertos dos arre
dores de Paris. Atget fotografava objetos imóveis e pes
soas, geralmente trabalhadores com seus produtos. Sua 
paixão pela pintura levou-o a descobrir as possibilidades 
da fotografia.

A mostra de Atget e outras atualmente no Margs podem 
ser apreciadas de terças a domingos, das lOh às I7h.
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Fotografia no MARGS
viviam com ele na vida bo
êmia de Paris.

O Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul. órgão da 
Subsecretária de Cultu- 
ra/SEC, expõe, a partir do 
dia 22, a coleção Abbott-Le- 
vy. São 50 fotos de albumi- 
na - Eugene Atget, organi
zada pelo Museu de Arte 
Moderna de Nova Iorque, e 
que veio a Porto Alegre sob 
a chancela do Jornal do 
Brasil. A mostra vai até dia 
31, na Sala de Fotografia, 
1° andar. De terças a do
mingos, das 10 às 17 horas.

Um dos precursores da 
fotografia, considerado um 
clássico da vanguarda, o fo
tógrafo francês Eugène At
get (1857-1927) ainda hoje é 
apontado como um dos 
mais sensíveis e talentosos 
fotógrafos de todos os tem
pos. Por iniciativa do Jor
nal do Brasil e do Museu de 
Arte Moderna de Nova Ior
que, agora o público gaúcho 
poderá conhecer sua obra, 
através de uma mostra iti
nerante que inaugurou, dia 
22, no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul.

São 50 trabalhos selecio
nados com o objetivo de dar 
uma visão ampla do traba
lho de Eugene Atget — es
timado em aproximadamen
te 8 mil chapas originais — 
sob o título de “Atget-Cin- 
quenta Novas Fotos de Al- 
bumina”. Ele documentou 
a vida de Paris da “belle 
époque”, registrando prin
cipalmente aspectos bucóli
cos e recantos da capital 
francesa.

Atget ignorou os avanços 
já na sua época da técnica 
fotográfica, 
até o fim da sua vida o mé
todo mais primitivo de fo
tografia: chapas de cristal 
tratadas com albumina e 
nitratos de prata como ne
gativo. As fotos da exposi
ção foram copiadas das

chapas originais existentes 
no acervo do Museu de Arte 
Moderna de Nova Iorque. 
Desprezado pelos france
ses, Atget foi “descoberto” 
pela intelectualidade norte- 
-americana que, no início 
do século, acorria à França 
em busca de respostas para 
suas indagações exis
tenciais.

Ruas vaziás, vielas, re
cantos misteriosos, praças 
e paisagens dos arredores 
da capital francesa foram a 
temática preferida de At
get. Ele se encarregou de 
documentar a “velha Pa
ris”, posteriormente modi
ficada pelo projeto de ur
banização implantado por 
Napoleão III. Entre os fãs 
de Atget estavam o pintor 
Utrillo, que foi um dos ma
iores colecionadores de su
as fotos.

Mas foram os jovens nor
te-americanos que viviam 
em Paris que lhe deram no
toriedade. Para eles, ele 
era o “père Atget”, que to
dos reverenciavam. O fotó
grafo norte-americano Man 
Ray foi descobri-lo, já velho 
e em dificuldades financei
ras, num modesto aparta
mento da Rua Campagne 
Première, em Montparnas- 
se. Comprou algumas de 
suas fotos e publicou-as nos 
Estados Unidos com êxito.

Pouco depois foi o filósofo 
alemão, Walter Benjamin, 
que se encarregou de divul
gar o trabalho de Atget, 
publicando suas fotos na 
“Pequena História da Fo
tografia”. No livro, ele di
zia que Atget “purifica a 
atmosfera, introduz a libe
ração do objeto em relação 
à aura, que é o mérito, me
nos contestável da recente 
escola fotográfica”.

As fotos que estão expos
tas no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, fazem 
parte do acervo do Museu 
de Arte Moderna de Nova 
Iorque. Elas já estiveram 
em exposição em Brasília, 
Rio, e, depois de Porto Ale
gre, seguem para Montevi
déu.

Apesar do seu prestígio 
nos Estados Unidos — onde 
chegou a pisar — Atget só 
começou a ser admirado 
pelos seus conterrâneos 
muitos anos após a sua mor
te. Em 1964, por exemplo, 
com a inauguração de uma 
exposição, em Paris, de oi
tenta de seus trabalhos, en
tre surpresos e penitentes 
os franceses se renderam â 
beleza e originalidade da 
obra.

Ainda hoje, certos espe
cialistas franceses resistem 
ao reconhecimento do ta
lento de Atget. Para o críti
co Claude Morj — autor de 
“La Photographie Françai- 
se, des origines e nos 
Jours” — a celebridade de 
Atget não passa “de uma 
invenção dos americanos”. 
Mesmo assim, reconhece 
que o polêmico fotógrafo 
acabou emprestando seu 
estilo a muitos que o suce
deram.

Nascido em Livourne, no 
Sudoeste da França, Atget, 
antes de dedicar-se à foto
grafia tentou ser marinhei
ro, ator e tinha, como 
grande paixão, a pintura. 
Mas foi como fotógrafo que 
conquistou algum prestígio 
na geração rebelde do fim 
do século XIX e início des
te. Muitas fotos do começo 
da sua carreira acabaram 
servindo de modelo para 
pintores clássicos, atual
mente esquecidos, que con-

empregando
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ARTES VISUAIS ANGÉLICA DE MORAES

Atget, o olhar boêmio sobre a velha Paris
Sáo antigas ruelas, vitrinas iluminadas por reflexos 
sobrepostos de pessoas e manequins, uma solitária 
carruagem estacionada na manhã molhada pela 
bruma, cadeiras repetindo no vime o desenho das 
grades de ferro da confeitaria. Era assim que 
Eugène Atget via sua amada Paris da belle 
époque: íntima, poética, marginal e desolada.
Visão que ele eternizou em fotografias feitas em 
chapas de cristal tratadas com albumina e nitrato 
de prata, um acervo de mais de quatro mil fotos 
que o Museu de Arte Moderna de Nova Iorque 
(Morna) conseguiu resgatar em parte. Foi lá, no 
famoso Morna, que a Paris atgetiana motivou filas 
enormes de espectadores. A mesma mostra, 
constituída de 50 trabalhos, foi vista em Brasília, 
Rio e São Paulo e está agora no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul para depois viajar a 
Montevidéu.

A ntes de perambular por Paris com seu pesado equi
pamento às costas buscando paisagens urbanas on
de instalar sua cãmara-tripé, Atget foi sucessiva

mente marinheiro, ator de subúrbio e pintor medíocre. Foi 
no meio artístico que ele descobriu a fotografia de arte e, in
centivado por uma parca subvenção oficial (fornecida por 
Napoleão III a todos que documentassem as ruas que iriam 
desaparecer com a implantação do projeto de reforma ur
bana da época), dedicou-se ao tema que o caracterizou.

Para o critico Claude Morj — autor de “La Photographie 
Franç&lse, des origines a nos jours” — a celebridade de At
get não passa de “uma invenção de americanos”, embora 
não negue que o fotógrafo teve seu estilo imitado por toda 
uma geração que o sucedeu. Morj talvez reflita um incons
ciente sentimento de perda. Afinal, a decantada cultura 
francesa “cochilou” sobre a obra de Atget e coube à fotó
grafa e pesquisadora norte-americana Berenice Abbott, 
com o apoio do Morna, resgatar os clichês e restituir vida a 
um precioso acervo que já estava se deteriorando pela ação 
do tempo.

Atget chegou ao fim da vida com os dedos arruinados pe
los ácidos, vendendo cartões postais nos cafés parisienses 
para sobreviver. Postais de suas fotos, com aquela atmos
fera precursora do surrealismo, banhada com a luz fantás
tica das primeiras horas da manhã. O pintor Utrillo colecio
nava essas fotos em grande quantidade. Sobre elas, o filóso
fo alemão Walter Benjamiri disse que “desinfetavam a at
mosfera sufocante que havia difundido o convencionalismo 
da fotografia de retrato na época da decadência”. Especia
lista em imagens marginais, Atget tinha seu olhar orienta
do “no sentido de achar belo aquilo que outras pessoas 
acham feio, sem interesse ou sem importância, bricabra
ques, objetos inocentes ou pop, escombros urbanos”, como 
escreveu a (norte-americana) Susan Sontag.

A névoa úmida de Paris na madrugada, uma luz fantástica...

... uma luz até surrealista, que inspirou pintores

0 detalhe sutil dos arabescos nas cadeiras e grades


