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RS F-TO
A fotografia registra, fixa e reproduz: a objetiva 
pode ser implacavelmente precisa e rigorosa na 
captaçao da luz. na definição do foco. na ampiia- 
çao do detalhe* Mas a fotografia também e inven
ção. e a carrara fotográfica oferece as mais diver
sas possibilidades de jogos - seja entre a abertu
ra do diafragma e a velocidade do obturador.

•ANDRÉ CHASSOT 

•CLÕVIS DARIANO 

•EDUARDO VIEIRA DA CUNHA 

•ENEIDA SERRANO 

•FERNANDO BUENO 

•FERNANDO BRENTANO 

•HENRIQUE RAIZLER 

•JORGE ALBERTO FARIA 

•LEOPOLDO PLENTZ 

•LÍGIA BIGNETTI 
•LUCIANE GARBIN 

•LUIZ EDUARDO ACHUTTI 
•LUIZ CARLOS FELIZARDO 

•MARTIN STREIBEL 

•PAULO BIURRUM 

•REINALDO COSER 

•RICHARD JOHN 

•RUY VARELLA 

•SANDRA BORDIN

seja
na regulagem do foco. seja na captaçao da luz - 
que transformam o ato de fotografar em licerdade
criativa.
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0 fotografo nao se posiciona diante do mundo cano 
voyeur passivo. Ao contrario ele organiza codigos 
e recria o real de mil maneiras. A frieza tecnoló
gica da camara fotográfica e a pretença neutrali
dade de suas lentes, dcminadas pielas maos desse 
criador^de imagens, cedem, cúmplices, aos seus de
sejos. E dele o poder de decisão, e ele quem sele
ciona os ângulos e decide sobre todas as frações 
de luz que impressionarão a pelicula e serão 
transferi'ias para o papel.

Quando isso acontece, o ato de prescrutar o mundo 
através do visor da maquina fotográfica transfor
ma-se em ritual mágico e o gesto de comprimir o 
disparador confere ao fotografo . o ambiguo poder 
que tem o artista de mostrar a verdade através da 
mentira e ver o real através da ilusão.

Organizando alguns exemplos dessa magia do fazer 
arte ccm a fotografia, na mostra RS FUTO. o Insti
tuto Estadual de .Artes Visuais procura resgatar 
uma divida, ja antiga, que as instâncias de con
firmação e de consagraçao das artes no Rio Grande 
do Sul. salvo exceções, adquiriram pela omissão e 
pouco interesse para com esta area da prcducao de 
artes visuais, das mais férteis e inquietas on 
nosso Estado.

mfflcs Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Praça da Alfândega, s/n.° — Porto Alegre 
Visitação: de quartas a domingos, das 1 0 às 17 horas 

terças-feiras, das 10 às 21 horas

JGSE LUIZ CO AMARAL



LUCIANE GARBIN - Porto Alegre, 1963ANDRÉ CHASSOT - Porto Alegre, 1970
1989 - Mostra "A Porto Alegre que eu vejo"; Salão de Artes Plasticas COPESUL-MARGS;
1990 - Exposição "Paralelas".

Formada em Jornalismo pela PUC em 1986; inicia como fotografa profissional em 
no Jornal Diário do Sul; de 1989 em diante trabalha como fotografa free-lancer par- 
revista VEJA, EXAME, estado de Sao Paulo, 0 Globo; atualmente leciona fotografia n 
Faculdade de Jornalismo da PUC.

1987

CLÕVIS DARIANO - Porto Alegre, 1950
Tracalha como fotografe profissional em oublicidade, tendo obtido a medalha de ouro 
do saiao de propaganda em 1984 ; destaques no salao de prooaganda em 1985 e 1988; 
prêmio colunista em 1988/1990.

LUIZ EDUARDO ACHUTTI - p°rtc »iegre, 1959
A oartir de 1980 dedica-se exclusivanente à fotografia; em 1937 criou 
a PHOTOn rotograf1 a e noticia, trabalhando para a sucursal dc jornal Folha 
rauic; participou de diversas exposiçees; atualmente trabalha 
grafico para a rolha de Sao Paulo, Revista Isto e, Senhor e Zero Hora.

sua açe-c1 a. 
de SãcEDUARDO VIEIRA DA CUNHA - for» ígse

Fotógrafo e Artista Plástico, mestre em artes pela City University de Nova York; 
professor de fotografia do Departamento de Artes Visuais do Instituto de Artes da 
UFRGS; participou de exposições individuais e coletivas no Brasil e exterior.

como recorter toe;-

LUIZ CARLOS FELIZARDO -p°rto Aieg re, 1949 * <
Formaoo em Arquitetura peia UFRGS em 1972; fotografo profissional desce 1970;ENEIDA SERRANO = Porto Alegre, 1552 O-G —
grama de especialização em artes Fulbriçnt/CAPES -1984 trabalho com Frecerick Germe- 
USA; bolsa VITAE de artes 1990; participou de diversas exoosiçces pelo Brasil 
terior.

Formada em Jornalismo em 1974; particioou de dois livros sobre fotografia: 
ce Vista um depoimento fotográfico" (Ed. Movimento, Porto Alegre,
Soja"; fotos publicadas na "Popular Photography", "Goodyear", 
nai: participou de diversas exposições pelo Brasil e exterior.

"Ponto 
1959) e "Santa e e y -

Gourmet Internacio-

MARTIN STREIBEL - Dorto Ale9re’ 1952
Trabalha como fotografo profissional oesde 1979; 1982 prêmio II Jovem Arte Sul Amé

rica - Museus de Arte, Florianopolis-SC; individual em 1984 no Banco Europeu e 
posição "Vestígios", FUNARTE/RJ; 1985 individual na Galeria Tina Presser; 1987 in

dividual na Arte 6 Fato.

FERNANDO BRENTAN0 - p°rt° Aiegre, 1955
e> -Formado em Arquitetura peia UFRGS em 1981; em 1972 inicia a fotografar 

to-didata; participa posteriormente de diversas exposições pelo Brasil, trabalhando 
tamoém como Free-lancer e fotografo profissional.

como au-

PAUL0 BIURRUM - Bagé, 1953FERNANDO BUEN0 - Porto Alegre, 1955
Formado em Publiciaade pela PUC em 1976; coletiva: "Fotografos brasileiros" exposi

ção internacional itinerante, atualmente em Amsterdã CANON; atualmente, trabalha 
con fotografias publicitárias em estúdio proprio; F. Bueno Proauçoes Fotoararícas.

Graduaao em pintura pelo Instituto de Artes -da UFRGS; 1990 Work Snop de fotografia 
com Anareas Müller Phoie, Instituto Goethe/DAV - 1986; 1987 Work Shoo 
Von Gagsrn, I. Goethe/DAV; 1988 - I Saiao Nacional Universitário de Arte Contempo

rânea, I.A./MARGS.
REINALD0 COSER - Santa Maria, 1961
Formado em Publicidade pela UCPEL em 1934; 1987 - Fotografias de moda para a revis
ta francesa "The Best" e estagio no Suoerstuaio de Miiao; 1990 atuou como assisten
te de JR DURAN em N.Y. e Los Angeles; atualmente fotografa em estuoio proprio, 
tos de moda e publicidade.

com V e re n a

HENRIQUE RAIZLER - Porto Alegre, 1963
1584 - Premiação no XII Salão do Jovem Artista; 1985 - Bienal de fotografia ecolo- 

Prrto Alegre; II Saião Nacional de Fotografia Artistica em Poços de Caldas 
- Reportagens fotográficas sobre Europa e Asia e diversas exposições pe-

g1ca em
- MG; 1985 
lo Brasil e exterior. fo-

J0RGE ALBERTO FARIA - Porto Aiegre
RICHARD JOHN - Bom Principio, 1966
I Saiao Universitário de Arte Contemporânea, menção especial, MARGS/1938; Galeria 
Joao Far.rion, MARGS/1989; RS sopre papel, exposição itinerante 199C IEAVI.
RUY VARELLA - Sao Sebastião do Caí, 1958

Particioou de diversas exposições coletivas e inaiviauais; 12 lugar no Saiac dc jo

vem Artista 1984; atuaimente desenvolve trabalho de pesquisa 
técnica de sistema de zonas.
SANDRA B0RDIN - Santa Maria, 1951
1982 ^Boisa do CNPq pesquisa fotográfica "Efeitos Artísticos"; 1990 documentação fo

tográfica sobre flora e fauna do TAIM; 1990 Projeto "As Musas".

Participou oe diversos saiões nacionais e internacionais e bienais de fotografia; 
leciona fotografia no Instituto de Artes da UFRGS a partir de 1974; socio fundador 
co roto Cine Cluoe Gaúcho.
LEOPOLDO PLENTZ “ Porto Alegre, 1952

Atuou profissionalmente na area de comunicação visual e artes gráficas; 
grato desenvolve trabalhos de documentação de oens culturais; particioou de diver

sas exoosiçoes coletivas e individuais pelo Brasil e exterior.

f oto-cono
P6B urilizanco aem

LIGIA BIGNETTI -Porto Alegre, 1950
Fotografa free-lancer 1977-82; 1980 inicia trabalho de macrofotografias; 
Saiao Internacional de Arte Fotográfica de SP; participou

1982 - 38° 
de diversas exposições 

:oletivas e individuais; 1989 - exposição de fotografias com raio laser FUNARTE/Cu-
ritioa.


