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Brilho primitivo
Desembarca em Porto Alegre em maio, no Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul, a exposição do fotógrafo escocês Albert Watson, que 
inspirou a nova linha visual e de comunicação da joalheria H.Stern.

As fotos de O Diário Perdido foram feitas em Nova York e combi
nam figuras primitivas e interferências de computador às jóias da 
empresa criada há 52 anos em São Paulo pelo alemão Hans Stern.

O trabalho recheia a nova campanha publicitária da joalheria, que 
será vista no Brasil e nos Estados Unidos. Em Nova York, por exem
plo, 150 cabines telefônicas serão estampadas com uma imagem de 
Watson que mostra um homem coberto de borboletas (foto).

A H. Stern tem hoje 175 lojas em 14 países.
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GAZETA MERCANTIL
Porto Alegre, 17 de junho de 1998 Quarta-feira. Ano I. Número 223Rio Grande do Sul

LilíHÈÜíl-1 FOTOGRAFIA/ H. Stern está lançando o livro O Diário Perdido, feito por Albert Watson Antigos do 

Mercado 

Público

Música

Instrumental
Show de James Liberato 
Hoje e amanhã, às 21 h 
Local: Teatro Renascença 
(Erico Veríssimo, 307)
Ingressos: no local, a R$ 10

MPB
Show de Luciano Lernn 
Hoje, às 22h 
Local: Singolare 

j (Luciana de Abreu, 364)
Couvert: R$ 3
Blues
Show Blues Station 
Hoje, às 22h
Local: Cate Concerto Majestic-
CCMQ
Couvert: R$ 5
Comemoração
Festa-show do quinto aniversário do 
programa Radar da TVE, com partici
pação de Vitor Ramil, Luciana Pesta- 
no, Izmália Ibias. entre outros 
Hoje, às 22h 
Local: Bar Opinião 
(José do Patrocínio. 834)
Ingressos: à disposição na bilheteria 
do bar a partir das 20h

Piano
Recital de piano com Luciana
Malacame
Hoje, às 12h30
Local: Foyer do Thealro São Pedro 
Entrada Franca

Meio-dia
Show de Heron Rosseto no projeto 
Música ao Meio-Dia 
Hoje, às 12h
Local: Shopping DC Navegantes 
Entrada Franca

Estudantes
Apresentação dos alunos de violão do 
professor Carlos Bica dentro do 
Projeto Paulo Guedes 
Hoje. às 19h
Local: auditório Luís Cosme da Dis
coteca Pública Nato Henn - 4a andar 
da CCMQ

Seminário
Identidade j
Seminário A Identidade Cultural do \ 
Rio Grande do Sul 
Sempre aos sábados, às 9h 
Local: Sala C2 da CCMQ 
Inscrições: Pró-Reitoria de Extensão 
da Ufrgs (Av. Paulo Gama, 110 - 5a 
andar), a R$ 30.
Informações pelo fone 316-3606

leda Risco oO escocês Albert 
Watson é fotógrafo, 

j Ele nasceu com um 
! olho cego. Cresceu 
j vendo tudo pela meta

de, mas seu campo de 
visão não se reduziu.

| Mais do que retratar 
s imagens concretas,
| Watson faz poesia 
| através das lentes de 

sua máquina. E foi 
exatamente isto que 
Roberto Stern, vice- 
presidente da joalheria 
H. Stern esperou que ele 
fizesse para unir o traba
lho de criação dos vários 
setores da empresa.

Surgiu, então, O Diário 
Perdido, uma brincadeira 
com o tempo, em que povos 
primitivos usam jóias do século 
XX. A publicação, lançada 
agora pela joalheria, teve por 
objetivo dar estímulo para os 
diversos setores de criação da 
H. Stern. Mais que um manual 
de procedimentos, a idéia prin
cipal era a de que o material 
produzido por Watson fosse 
usado como referência. “Foi 
um trabalho árduo, que levou 
mais de um ano para ficar pron
to”, conta Roberto Stern, que é 
o responsável por toda a parte 
de imagem e design da 
empresa, no material 
de divulgação dis
tribuído pela joalhe
ria. O conteúdo da 
obra é rico, ousado e 
coloca a H. Stern 
mais próxima do 
mundo fashion, ar-

O título já diz tudo. Uma 
Declaração de Amor ao 
Mercado Público foi o no
me escolhido para o projeto 
que pretende despertar no
vamente o interesse de fre- 
qüentar um dos mais tradi
cionais pontos da Capital e 
trazer de volta os áureos 
tempos do prédio erguido há 
123 anos.

O evento inaugural acon
tece hoje, quando centenas 
de convidados especiais irão 
apreciar um jantar no pró
prio Mercado Público. O 
cardápio será feito por sete 
gourmets, entre eles, o chef 
do Le Bom Gourmet ( Plaza 
São Rafael), José Antonio 
Pinheiro Machado e Maria 
Tereza Pessano.

Para desenvolver este 
projeto, que conta com o 
apoio da Associação do Co
mércio do Mercado e da 
Prefeitura de Porto Alegre, 
o papel do arquiteto Fischel 
Báril foi vital. Atualmente 
escrevendo uma coluna para 
a revista de gastronomia 
Bemviver Cozinha Fácil, 
Fischel diz ser um apaixo
nado pelo Mercado. “Sou fã 
número um”, revela o colu
nista da seção Homem na 
Cozinha.

Na revista, o também 
gourmet mostrou na repor
tagem do último exemplar a 
história do patrimônio his
tórico, sua arquitetura e pe
culiaridades. Ele analisa a 
fase pela qual o Mercado 
Público está passando: “É

L
H
A
H

rox.
Em

bril, as fotos
de Watson come
çaram a circular nas
sacolas de compras e nos
catálogos enviados aos
clientes. Também estão nas vi
trines e na nova campanha pu- 25 deblicitária que veicula tanto no junho a 5 deBrasil quanto nos julho. São as 60Estados Unidos.

primeiras imagens feitasA H.Stern pos- para o livro, e mais 20, quesui 80 lojas brasi-
formam uma retrospectiva daleiras e 15 nos Es- carreira do fotógrafo escocês, leira Betty 
Entre as mais famosas estão Prado também está 
Alfred Hitchcock segurando entre os vários notáveis foto- 
um ganso, de 1973; Mick Jag- grafados por Watson.
aer com o rosto transfo

tados Unidos, 
México e Caribe.

Para as gaú
chas fascinadas
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Debate urr xoiusAlbert Watson 
afirma que com O 
Diário Perdido ~ 
ria fazer algo atem
poral, que não pu
desse ser situado 
em um continente 
ou em uma deter
minada época. As
sim, usou elemen
tos do passado, do 
presente e do futuro, 
de forma que cabe 
apenas ao leitor de
cifrar o enigma.

Durante a confec
ção do livro, Watson 
se deu conta de que estava sendo 
“fotógrafo demais”. “Eu olhava 
pelo prisma errado. A idéia 
de que um antropólogo tivesse 
leito as íotografias, que paia ele 
são apenas uma forma de regis- 
tr°’’ ^sse- Sem se preocupar 
com ângulos, iluminação 
tros detalhes, ele passou a fazer 
fotos chapadas, sem contraste e 
em fundos neutros.

Dança Debate - Quartas na Dança, 
projeto do Instituto Fstadual de Artes 
Cênicas (Ieacen)
Hoje, às 19h
Local: Teatro Carlos Carvalho -
CCMQ
Entrada Franca

de Albert um íeopardo, de 1992; e Hans Stern tem alg’ 
Watson M,ke Tyson, de costas, com o

um momento estranho. Com 
a reforma, as pessoas de 
menor poder aquisitivo se 
afastaram. As de maior tam
bém. Na verdade, não há um 
público definido”, lamenta. 
Por este motivo, Fischel ti
rou do papel o que muitos 
porto-alegrenses têm, no in
consciente coletivo, desde 
que a restauração do prédio 
ficou pronta. “Um número 
enorme de pessoas possui a 
mesma opinião, faz quase 
dois anos que o Mercado 
Público foi reinaugurado e 
não existe um barzinho 
segundo andar, um local 
simpático para os gaúchos”, 
constata.

Os incondicionais fãs do 
Mercado, que costumam 
comprar temperos, iguarias, 
peixes, queijos e outros arti
gos aprovaram totalmente o 
projeto e pretendem dar 
continuidade. Nesta estréia, 
uma das grandes contribui
ções do local vai ser mostra
da aos convivas: a comida.
A variedade dos produtos 
alimentícios que ali podem 
ser comprados encanta e sa
tisfaz qualquer cozinheiro.

O Mercado Público por- 
to-alegrense produz um dos 
melhores centros gastronô
micos do Estado e reflete tu
do o que o Rio Grande do 
Sul produz neste sentido, 
transparecendo assim 
cultura e tradições.

o em co-
poderão p 'sj?ço Ta cabeça formando do por seu filho^Robeno0 para 

um bloco único que lembra um criar um novo cicb de criação
Nasceu quase cego de um 
olho, e, como o escocês, não se 
deixou tomar conta pela defi
ciência. Apostou nas gemas de 
cor e fez de seu vislumbra- 
mento um negócio de sucesso.

Apesar da descrença de 
muitos quanto à escolha 
fez para a criação de 
jóias, Stern apostou tudo 
pedras. Hoje, 52 anos depois 
de aberta a primeira H. Stern, 
tomou-se mais do que verda
deira a frase que usava para 
defender o seu investimento 

brasileiras turmalinas, 
ametistas, citrinos e topázios. 
“Não existem pedras semipre
ciosas, assim como não exis
tem mulheres semigrávidas, 
ou homens semi-honestos. As 
pedras são preciosas ou não.”

que-
ser vistas

tronco de árvore. A modelo
Evento
Mercado Público
Um time de gourmets estará mostran
do sua arte no lançamento do projeto 
Uma Declaração de Amor ao Merca
do Público 
Hoje, às 19h30
Local: Mercado Público de Porto Al 
Teatro
Unicena
Apresentação de Maldito Coração, 
me Alegra que Tu Sofras, monólogo 
com a atriz Ida Celina 
Hoje, às 18h30 (distribuição de se
nhas a partir das 18h)
Local: Teatro Universitário - Sala 
Qorpo Santo
(Campus Central da Uírgs)
Entrada Franca

egre que
suas

nas

no

era nas

Vídeo
Mostra do 3a Festival Internacional 
de Vídeo do Mercosul, exibição do 
programa 2 intitulado Poesia Visual 
do Cone Sul
De hoje a 28/6, de 3* a domingos, das 
14h às 20h, e sábados exibição às 16h 
na sala 503
Local: Usina do Gasômetro 
(Av. João Goulart, 551)
Entrada Franca

e OU-

iHt.Panos sujos
O colorido que se vê no re

sultado final é decorrente de 
um processo de envelhecimen
to e de saturação de cores

Albert Watson no Margs

Quando
De 26/6 a 5/7
Local
Museu de Artes do Rio Grande do 
Sul Ado Malagoli

Vernissage
dia 25/6, das 19hàs22h

que
roubou do profissional alguns 
meses de trabalho. Watson 
usou lixas, ácidos

Performance
Performance de pinturas ao vivo com
os artistas Kike Sanzol e Pedro
Morales
Hoje, às 22h
Local: Strike410
(Cristiano Fischer, 410)

e panos su
jos. Quase que artesanalmente 
alterou os originais, inclusive 
estourando cores em máquinas Trabalho do fotógrafo propõe que o leitor decifre

um enigma sua
iic ±
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Albert Watson mostra seu trabalho aos gaúchos pela primeira vez, no Margs. São 80 
lotos no total, divididas em dois blocos distintos. As primeiras 60 fotos foram feitas para 

o livro O Diário Perdido, uma obra encomendada pela joalheria H Stern. As outras 20 
lotos mostram uma letrospectiva da carreira do fotógrafo escocês, conhecido pela 

diversidade de seus trabalhos. Para O Diário Perdido, Watson fez uma brincadeira com o 
tempo, misturou elementos do passado, presente e futuro de forma que quem olha não 
consegue situar a loto em tempo algum. Na retrospectiva estão reunidas algumas das 

lotos mais famosas do fotógrafo, como Alfred Hitchcock segurando um ganso, de 1973 
ou Mick Jagger com o rosto transformado em leopardo, de 1992. A mostra estará 

Margs (Praça da Alfândega, s/ns) até o dia 5 de julho.
no
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□ Será no final da tarde de quinta a 
abertura da exposição do fotógrafo 

J escocês Albert Watsoh no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul Ado 
Malagoli. A mostra Diário Perdido, 
que está percorrendo o mundo, reú
ne fotos feitas para o lançamento da 
última coleção de jóias H. Stem.
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20 QUINTA-FEIRA, 25 de junho de 1998
VARIEDADES

Margs abre exposições fotográficas
(Praça da Alfândega, s/n°), a partir das 191r "O Dià- ra se eiSif°mem' ^ SUa hls!jona' usou Pa' 
rio Perdido", do escocês Albert Watson e “Orafiteria natr ?e ar, í!ao ^ena a imagem de uma joalhe- 
Paulistana”, do paulista Cláudio Schapoctaidf exptoWaTson au™n?Ue d°S estereótiPos"'

A série ”0 Diário Perdido” é um ensaio no qual to Ata-f toa de oVef em P°r‘

5a?saz,iEí££f;SiSE ‘tr.srírT‘lenar de enfeitar o corpo e as novas tecnologias uü- Diário P^d dn^on^ d,° 60 para ° Uvr0 "°

rPn S5S: 

- SS ™ .»Pf!ÍC« íSíSí:^?=~r= Sfei
^iK,aWaun,ah0ni^'al8™^^i'Sl™íltmUiO

aul' tre de varias gerações de grafiteiros paulistas. Há 12
pei ae aquarela, o que resultou em Sens^ieiü reg!stratr^çoscoIoridosdemu’
adas e originais. O toque final ficou ainda com nmqSZr Paredes. Para o fotografo, o grqffiti é 
i birô de design gráfico de Londres o Tomattn” wf eemeJía' dmamica, típica dos grandes cen-
Como modelos, gente simples dè rua anuVos oPn Ljrbanos' 0 curador é Roaleno Costa, que de- 

s funpies, ae rua, amigos, senvolve tese de doutorado sobre o tema.

luas vezes,

Foto do ensaio “O Diário Perdido”, de Watson
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JOALHERIA

Brincando com o tempo
Misturando elementos do não sabe quem são essas pesso

as, de onde elas vêm, nem mes-passado, presente e futuro, o fo
tógrafo Albert Watson faz uma mo quem era o antropólogo que 
brincadeira com o tempo, e o as fotografou”, 
espectador não situa a imagem

nenhuma época específica, que a H.Stem criasse uma espé- 
Há pessoas envoltas em asas de cie de slogan, contendo sua fi- 
borboletas ou recobertas de losofia: “Idas e vindas no tem- 
lama, em contraste com jóias po são a alma da joalheria. Va- 
modemas. Tudo muito colori
do, revelando a nova fase de ção, mas a interpretação tem que 
Watson, até então famoso pela ser atual. Imaginamos o futuro, 
maestria na exploração do mas temos que nos ater às téc- 
P&B. São 60 fotos feitas para nicas de hoje. É uma questão de 
o livro O Diário Perdido, que viajar no tempo, de quebrar bar- 
estarão expostas a partir das reiras, de buscar o novo, sem 
19h, no Museu de Arte Ado esquecer nossas raízes”.
Malagoli.

Paralelamente, Watson mos
tra uma série de 20 fotografias,
que constituem uma retrospcc- Albert Watson estudou artes grá- das novas tcndêncí- 
tiva de sua carreira. Nela, estão ficas na Inglaterra, antes de mu- as, as gemas passaram
reunidas alguma das fotos mais dar-se para os EIJA. Dedicando- a ser apenas um ingredien-
famosas do fotógrafo, como por se à fotografia a partir de 1971, te das jóias, que nascem a par-
exemplo a de Alfred Hitchcock retratou personalidades e anôni- tir de estudos de moda e de
segurando um ganso (1973) e mos de rua. Seu currículo inclui comportamento.
Mick Jagger com o rosto de um comerciais de TV, videoclipes e A exposição fotográfica _
leopardo (1992). E ainda Mike capas de revistas. Em 1994 lan- pode ser visitada até 5 de julho, No Diário Perdido,
Tison, Keith Richards e a mo- çou seu primeiro livro, Cyclops, nas salas Ado Malagoli e Pe- Albert Watson mistura 
delo brasileira Betty Prado, en- uma coletânea de trabalhos. O dro Weingàrtner. De terças a elementos de várias
tre outros. As duas mostras in- nome faz referência a Ciclope, domingos das 10 às 17h, no épocas na montagem de
tegram uma exposição itineran- ser mitológico de um olho só, Margs. fotos de jóias
te que está percorrendo o mun- que remete ao fato de 
do, e cuja última temporada foi Watson ter nascido 

Museu Nacional de Belas cego de um olho.
Artes do Rio de Janeiro.

O trabalho de Watson fez com
em

mos ao passado buscar inspira-

Watson e Stern lojas, em 14
Nascido na Escócia em 1942, países. Dentro

I

I

no
Coincidentemen

te, o criador da H. I1O Diário Perdido
Encomendado pela joalheria nasceu quase cego 

H.Stem, O Diário Perdido di- mas foi um homem 
reciona a campanha publicitá- de muita visão, ao 
ria, os catálogos, as vitrines e vislumbrar 
toda a comunicação visual da oportunidade de 
empresa, em campanha que 
será veiculada no Brasil e nos negócio com ge- 
Estados Unidos. No ensaio, mas de cor, até 
Watson sublinha duas idéias bá- então desconsi- 
sicas: o hábito milenar de en- deradas. Hoje 
feitar o corpo e as novas tecno- com 75 anos, 
logias utilizadas na confecção ele coman
de uma jóia.

“Inventamos o diário de um empresa 
antropólogo, que não sabemos quepos- j *■ 
se é um viajante do tempo ou um sui 175 !! *m
ser de outro planeta”, explica 
Watson, que prossegue: “Tudo 
o que podemos ver são povos 
primitivos usando jóias do sé
culo XX e interferências de 
computador que nos reme
tem a uma linguagem do 
futuro, como se fossem 
os códigos de barras 
que vemos nos pro
dutos de super- M
mercado. Você 11

Stern, Hans Stern,

a

sua vida em um

da uma
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Hoje
❖ Osvaldo Portella e Le- 
ninha Nemitz recebem 
logo mais à noite no Mar- 
gs para coquétéis pilota
dos por H. Stem. Será a 
inauguração da exposi
ção “O Diário Perdido”, 
que o fotógrafo 'Albert 
Watson fez com exclusi
vidade para o grupo joa-

íiro. H
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ALBERT WATSON
Salas Ado Malagoli e Pedro 
Weingàrter do Margs (Praça da 
Alfândega, s/n°), às 19h.
Ensaio do fotógrafo escocês Al- 
bert Watson, intitulado O Diá
rio Perdido, feito para a H. 
Stem. Visitação de terças a do
mingos, das lOh às 17h. Até 5 
de julho
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-xí s H.Stern convida você para a exposição do 
ensaio inédito do fotógrafo Albert Watson.

De 26 de junho a 5 de julho no 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Maiagoli. 

Praça da Alfândega, s/n°.

Terça a Domingo, das lOh càs 17h.

:i
I fel- S”‘X' ; í'J • *•§ ü \:2 ' j .• -c ^4
O IS »1c

,
34 •} •II I§ & -w • ■- m 

feWpfEi
mmmmm

:,M IKís Tl.* «MÍS-

4o

*}í metrgsv.; H.0tema ÍPS MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUl
ADO M ATACOU

A gente Mb* o que quer. 
A gente sabe omle vai.
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Albert Watson tem seu traba

lho exposto pela primeira vez em 
Porto Alegre, no Margs (Praça da 
Alfândega, s/nQ). São 80 fotos no 
total, divididas em dois blocos: as 
primeiras 60 foram feitas para o li- 

O Diário Perdido, uma obra 
encomendada pela joalheira H. 
Stem, as outras 20 formam uma re-

vro
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ALBERT WATSON
Margs (Praça da Alfândega, sln°). 
Ensaio fotográfico intitulado 0 
Diário Perdido realizado pelo 
escocês Albert Watson para a H. 
Stern. Visitação de terças a # 
domingos, das 10h às 17h. Ultimo 
dia. ^


