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APRESENTAÇAO

Henri Cartier-Bresson, um dos fotógrafos mais 
celebrados do século XX, dizia que fotografar é dirigir 
o cérebro, o olhar e o coração, ao mesmo tempo, para 
uma mesma linha de mira. A coleção que a Pirelli 
teve a iniciativa de organizar e expandir nos últimos 
15 anos junto com o Museu de Arte de São Paulo é 
um deslumbrante conjunto de frações de vida, como 
Bresson definia a fotografia, captadas pela inteligência, 
sensibilidade e emoção de grandes artistas.

Ao todo, são 850 obras de cerca de 230 autores, 
um retrato da riqueza, criatividade e vitalidade da arte 
da fotografia brasileira em vários estilos e tendências,

ao longo dos últimos 70 anos. E é uma parte desse 
fabuloso documentário do cotidiano brasileiro - 
representada por uma seleção de obras assinadas por 
19 fotógrafos gaúchos - que estamos mostrando agora, 
no MARGS, em Porto Alegre.

Para a Pirelli, o principal destino de um acervo 
público é exatamente este: aproximar-se cada vez mais 
do público.

Giorgio delia Seta
Presidente 

Pirelli Brasil
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Presidente do Museu de Arte de São Paulo Assis Cbateaubriand

PAULO CÉSAR BRASIL DO AMARAL 
Diretor do Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli

CONSELHEIROS
PIERO SIERRA 

GIORGIO DELLA SETA 
LUIZ S. HOSSAKA 
TADEU CHIARELU

MARIO COHEN 
THOMAZ FARKAS 

RUBENS FERNANDES JÚNIOR 
BORISKOSSOY

i
COORDENAÇÃO: Anna Carboncini



A COLEÇÃO PIRELLI/MASP NO MARGS

Virgílio Calegari, Augusto Amoretty, que documentou a 
construção da estrada de ferro de Rio Grande a Bagé, 
entre muitos outros.

Na segunda metade do século XX, os gaúchos 
continuaram antenados com o movimento da fotografia 
nacional e internacional: o fotojornalismo praticado nos 
anos 50; a crítica social das agências e das cooperativas 
de fotógrafos dos anos 70; a fotografia como expressão 
pessoal, seja documental, seja experimental, praticada 
nos anos 80 e 90; e as tendências contemporâneas. Isso 
é que concretizou uma produção instigante e diferen
ciada, que sintetiza as diferentes possibilidades expres
sivas da linguagem.

Todas estas tendências estão bem representadas no 
acervo do Museu de Arte de São Paulo, graças ao apoio 
da Pirelli, ao trabalho sistemático dos conselheiros 
da coleção e aos fotógrafos, entre eles os gaúchos, 
incansáveis profissionais em busca de singularidades 
visuais. A Coleção Pirelli-Masp pretende, com mais esta 
exposição itinerante, estar mais próxima daqueles que 
efetivamente produzem e promovem a fotografia 
brasileira contemporânea.

Desde sua primeira edição, em 1991, a Coleção 
Pirelli/Masp buscou contemplar, entre outras variáveis, a 
diversidade temática e a abrangência geográfica da pro
dução fotográfica brasileira. O Conselho de Curadores 
também tem entre suas metas incorporar as diferentes 
tendências da fotografia contemporânea em relação 
aos meios de produção, aos diversos procedimentos 
técnicos, aos diferentes suportes e até mesmo a exibição 
dessas imagens. Ao expor a 13a edição da Coleção no 
MARGS e junto uma seleção dos fotógrafos gaúchos que 
integram a Coleção, podemos perceber que a forte 
presença da fotografia produzida pelos profissionais do 
Rio Grande do Sul, qualitativamente representada, está 
em plena sintonia com o melhor da fotografia realizada 
no Brasil e no exterior.

No conjunto da Coleção, contamos com a presença 
de 19 fotógrafos do Rio Grande do Sul, o que denota sua 
importância na cena cultural brasileira. Aliás, a própria 
história da fotografia no Brasil já registra esta relevância 
desde a segunda metade do século XIX, onde podemos 
constatar inúmeros fotógrafos que aqui se instalaram 
desde 1860, destacando-se Luiz Terragno, John King, 
Justiniano José de Barros, Rafael Ferrari e seus filhos, 
que fundaram o famoso estúdio dos Irmãos Ferrari, Rubens Fernandes Junior
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LUIS FERNANDO VERÍSSIMO

Nenhum gaúcho acredita mesmo que Deus fez o 
resto do mundo em cinco dias e o Rio Grande do Sul 
quando pegou a prática - o que explicaria o fato de ser 
um estado tão fotogênico. Outras explicações para a 
nossa fotogenia são mais prováveis, algumas até com 
apoio científico. Algo a ver com o ângulo dos raios 
solares na nossa posição meridional, com as proprie
dades do nosso ar, até com a nossa cara. A verdade é 
que, entre os mitos e os fatos, a pretensão e a realida
de, somos muito fotografáveis. E, decorrência natural, 
produzimos muitos fotógrafos.

Não é exagero dizer que a fotografia é uma das 
artes mais praticadas no Rio Grande do Sul. Entre os 
fotógrafos que produzimos estão alguns dos melhores 
do país e todos os anos novos nomes se juntam aos já

conhecidos, numa proporção que só uma arte valori
zada acima da média justifica e comporta. Não sei de 
um lugar onde a diferença entre a fotografia “para 
exposição” e a outra tenha tão pouca importância, pois 
parece haver um consenso de todos pela qualidade, 
pela arte, mesmo no trabalho factual ou documental.

De onde vem essa qualidade especial? Talvez seja 
o resultado de termos os olhos educados pela tal luz 
diferente, e a vocação para a fotografia seja uma fata
lidade geográfica, ou genética. Talvez seja mesmo uma 
determinação da paisagem que Deus, com seu 
gauchismo conhecido, nos deu. Pode até ser um delírio 
bairrista meu. O certo é que novos fotógrafos não 
param de aparecer, e os conhecidos não param de 
melhorar. Quem sabe é alguma coisa na água?

*



FERNANDO BRENTANOLUIZ ABREU
Porto Alegre, RS, 1955

Santiago, RS, 1946

Mãe Terra, São Luiz Gonzaga, RS, 1987
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RICARDO CHAVES FERNANDA CHEMALE
Porto Alegre, RS, 1951 Osório, RS, 1965

Série O Vaie do Amanhecer, DF, 1990
Solar do Barão, Curitiba, 1991
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ROCHELLE COSTIMANUEL DA COSTA
Caxias do SulRS, 1961Porto Alegre, RS, 1956

As Quatro Raças do Mundo, colagem, 1995

Plano Branco # 1, 1995
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FLÁVIO DAMM LUIZ CARLOS FELIZARDO
Porto Alegre, RS, 1949Porto Alegre, RS, 1928

Mercado São José, Recife, PE, 1958

Sem Título, Porto Alegre, 1986
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ANTONIO GAUDÉRIO ASSIS HOFFMANN
Ijuí, RS, 1958 Santiago, RS, 1941

.

Síndico do Edifício São Vito, São Paulo, 1992

índia Kaigang, Reserva de Tenente Portela, 1972
i
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ROGÉRIO MEDEIROSJACQUELINE JONER
Santa Rosa, RS, 1953 Porto Alegre, RS, 1962

Entre a Terra e o Mar: Luar, Praia do Forte I, 2002

Série Colono, 1980
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LEOPOLDO PLENTZ MARCIA RAMALHO
Porto Alegre, RS, 1982 Cruz Alta, RS, 1951

Praia, Rio de Janeiro, 1993

Serraria, Benedito Novo, SC, 1985
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LEONID STRELIAEVAVANI STEIN
Porto Alegre, RS, 1949Porto Alegre, RS, 1941

Esfinge e Sombra, 1998 Fim do dia, 1994
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RICARDO TELES RUY VARELLA
Porto Alegre, RS, 1966 São Sebastião do Caí, RS, 1958

Série Saga Ponto Alto, ES, 1997

O Céu de Cambará, RS, 1989
i

26 27



ADRIANA VASQUEZ
Porto Alegre, RS, 1970

Sem título II, 2000
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AUTORES AUTORES

Começa a fotografar em 1973 retratando os paciente do manicômio judiciário de Porto Alegre. Inicia carreira de reporter- 
fotográfico no jornal Folha da Manhã (1974-1977), em seguida trabalha no jornal da Cooperativa dos Jornalistas (1977- 
1978). Em 1978funda, com outros três fotógrafos, a agência Ponto de Vista, que publica dois ensaios sobre o Rio Grande 
do Sul: Santa Soja e Ponto de Vista - um depoimento fotográfico. A partir dos anos 80 colabora para revistas nacionais e 
os jornais Zero Hora, Jornal do Brasil, Folha de S. Paulo e Globo. De 1999 a 2002 coordenou o departamento de fotografia 
do Governo Estadual. Atualmente trabalha na própria agência, a Documental.

Iniciou a atividade fotográfica no laboratório de Ed Keffel, fotógrafo alemão estabelecido em Porto Alegre. Em 1947 entrou 
na Revista do Globo de Porto Alegre e realizou reportagens publicadas no Brasil e exterior (Life, Time e Match). Em 1949 
transferiu-se para o Rio de Janeiro e foi para a revista O Cruzeiro, onde trabalhou até 1959 realizando reportagens no 
Brasil, na América Latina, Europa e Estado Unidos. Entre 1959 e 1962 realizou ampla documentação fotográfica sobre o 
pintor Cândido Portinari no seu atelier no Rio de Janeiro. Em 1962 fundou a agência jornalística Image, na qual 
trabalhou até 1974. A partir desta data tem-se dedicado à atividade editorial e realiza exposições retrospectivas.

LUIZ
ABREU

FLÁVIO
DAMM

Cursou Arquitetura na Universidade Federal do Rio Grande do Sul de 1968 a 1972, quando decidiu ser fotógrafo 
profissional. Em 1985 e 1986 estudou em Prescott, Arizona, com Frederick Sommer escolhendo a paisagem como forma 
pessoal de expressão; em 1990 recebeu a Bolsa Vitae para pesquisa sobre a passagem de Sommer no Brasil. Em 1987 
publica o livro Stockinger, Ed. Livraria Cultura, e em 1990 La Fotografia dei Teatro San Martin, com Sara Facio, Ed. La 
Azotea. Curador de exposições de fotografia no Teatro São Pedro (1991), desenvolve ação didática.

Arquiteto, estudou fotografia desde 1972 como autodidata. Em 1975 trabalhou como free-lancer no estúdio Fotocontexto, 
dos fotógrafos Luiz Carlos Felizardo e Assis Hoffmann. Em 1984fundou a empresa Archi e Photo, procurando exercer as 
ditas profissões. Depois de 1993 orientou-se para a profissão de arquiteto; como fotógrafo, realiza ensaios pessoais.

FERNANDO
BRENTANO

LUIZ CARLOS 
FELIZARDO

Começou a carreira de repórter-fotográfico no jornal Zero Hora em Porto Alegre. Realizou trabalhos de fotojomalismo 
para a Agência Fotocontexto e em 1972 foi contratado para a sucursal local do Jornal do Brasil, onde permaneceu por 
dois anos. Fotografou para várias revistas da Editora Abril. A partir de 1976foi efetivo da revista Veja e de 1981 a 1984 
trabalhou na sucursal do Rio de Janeiro. Em 1984passou para a revista IstoÉ, sendo diretor de fotografia de 1986 a 1988. 
Convidado pela Agência Estado, transferiu-se para Brasília. Em 1992foi convidado a voltar para Porto Alegre como editor 
de fotografia do jornal Zero Hora.

Cresceu no Rincão dos Miranda, na fronteira com a Argentina. Estudante de Arquitetura em Porto Alegre, decidiu 
dedicar-se ao fotojomalismo ao documentar os movimentos políticos de 1979. Participou da fundação do Jornal das 
Missões na cidade de Santo Ângelo em 1983■ Trabalhou no Diário Catarinense de 1986 a 1988, ano em que veio para São 
Paulo para trabalhar na revista IstoÉ. No mesmo ano foi contratado pela revista Veja. Desde 1989 é fotógrafo do jornal 
Folha de S. Paulo, tendo trabalhado na sucursal do Rio de Janeiro de 2000 até 2002. Vive em São Paulo.

RICARDO
CHAVES

ANTONIO
GAUDERIO

Formada em Comunicação Social pela Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre (1989), tem atuado como 
fotógrafa desde 1986. A partir de 1988 trabalha ativamente na produção, direção e fotografia de cinema e vídeo. Fundou 
a Galeria de Fotografia Olho Nu da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que dirigiu entre 1996 e 1997. Fotografa 
o mundo do espetáculo, principalmente teatro e música.

Iniciou a carreira como reporter-fotográfico (1961-1964) no jornal Última Hora, atual Zero Hora, onde foi também editor 
de fotografia (1964-1969). Em 1969fundou a agência fotográfica Fotocontexto. Foi editor fotográfico do jornal Folha da 
Manhã de 1972 até 1976, assumindo em 1974 também a editoria da Folha da Tarde e Correio do Povo. Trabalhou para 
as publicações da Editora Abril e a maioria das publicações nacionais.

FERNANDA
CHEMALE

ASSIS
HOFFMANN

Formada em Jornalismo pela Faculdade de Meios de Comunicação Social PUC/RS (1976), atua como fotógrafa desde 1974. 
Tem colaborado para os jornais O Globo, O Estado de S. Paulo, Jornal da Tarde e Folha de S. Paulo. Sócia-fundadora da 
agência de fotografias Ponto de Vista, foi co-autora das publicações Santa Soja e Ponto de Vista, um Depoimento 
Fotográfico; de 1986 a 1989 foi editora de fotografia do jornal Diário do Sul. Em 1989 abriu o Atelier de Photografia, 
estendendo sua atividade na área de publicidade e dedicando-se também a projetos pessoais.

Estudou desenho, gravura e escultura em mármore. Formado em Jornalismo Gráfico e Audiovisual pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (1982), escolheu a profissão de fotógrafo no final dos anos 70, abriu um estudo próprio e 
atuou no campo da publicidade. A partir de 1991 dedicou-se à pesquisa, desenvolvendo ensaios sobre a natureza e suas 
transformações no tempo.

MANUEL 
DA COSTA

JACQUELINE
JONER

Formada em Comunicação Social pela Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre em 1981. Fez cursos de Desenho 
de Criação e Audiovisual na Fundação Escola Guignard em Belo Horizonte e um curso de extensão em Fotografia na 
Universidade Federal de Minas Gerais. (1982). Em Porto Alegre começou a trabalhar profissionalmente com fotografia na 
área de teatro e música, desenvolvendo também projetos pessoais. Em 1988 estabeleceu-se em São Paulo trabalhando na 
área editorial. Em 1991 e 1992 residiu em Londres e freqüentou a Saint Martin School of Art e a Camera Work. Reside em 
São Paulo, onde desde 1993 trabalha para a Revista da Folha e desenvolve projetos pessoais na área de artes plásticas.

Cursa extensão em Fotografia no Fashion Institute of Technology’ de Nova York em 1982. A partir de 1983 trabalha como 
fotógrafo profissional em Porto Alegre, no campo da publicidade. Em 1992 realiza cursos de extensão na Parsons School 
ofDesign de Nova York e em 1993 o curso de Digitalização no Kodak Center for Criative Imaging. Desde 1996 reside em 
São Paulo; fotografa para a publicidade nas áreas de cosméticos e moda e realiza ensaios pessoais.

ROCHELLE
COSTI

ROGÉRIO
MEDEIROS



AUTORES

Estudou Artes Plásticas e Gravura. É fotógrafo desde 1975. De 1980 a 1990 coordenou o Gabinete de Fotografia da 
Faculdade de Arquitetura da URFGS e integrou a equipe do Núcleo de Fotografia da Faculdade de Biblioteconomia e 
Comunicação da Universidade Federal. Dirige a empresa Fotografia em Porto Alegre. É professor de Fotografia do curso 
de Comunicação Social da Universidade de Passo Fundo e dedica-se a ensaios e ã documentação de bens culturais.

LEOPOLDO
PLENTZ

Formou-se em Jornalismo no Rio de Janeiro e foi redatora da Blocb Editores. Fotografa profissional mente desde 1974. Em 
1980 abriu o estúdio Câmara Obscura, com o fotógrafo Milton Montenegro, produzindo fotorreportagens, retratos, fotos 
de moda e publicidade. Em 1989 realizou a fotografia para o longa-metragem A Grande Arte e começou a trabalhar para 
documentários e comerciais televisivos como assistente diretora e a partir de 1993 como diretora, realizando também clips 
musicais para a televisão e cinema. Reside no Rio de Janeiro.

MARCIA
RAMALHO

Formada em Comunicação Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (1975), é reporter- 
fotográfica desde 1975. Trabalhou para as revistas Veja (1983), IstoÉ (1987) e os jornais Folha de S. Paulo (1984), O 
Estado de S. Paulo, Jornal da Tarde e Shopping News. Paralelamente ao trabalho de fotorrepórter, retrabalha suas fotos, 
aproximando-se da pintura, e leva adiante pesquisas no âmbito da criação artística. Reside em São Paulo.

AVANI
STEIN

Jornalista e fotógrafo profissional desde 1969. Foi fotógrafo da revista Veja (1969-1975) e colaborou também para as 
revistas Realidade, Exame, Quatro Rodas e Placar. Foi correspondente em Porto Alegre dos jornais O Estado de S. Paulo, 
Jornal da Tarde e O Globo. Atua no campo da documentação e da editoria, levando adiante ampla pesquisa sobre o Rio 
Grande do Sul.

LEONID
STRF.LIAEV

Fotógrafo, atua na área de documentação e fotojornalismo. Como fotógrafo independente trabalhou para a Agência 
Estado e para os jornais o Estado de S. Paulo e Jornal da Tarde (1994-2000). Além do projeto sobre as colônias alemãs no 
Rio Grande do Sul, tem produzido uma pesquisa fotográfica sobre Quilombos. Colabora com projetos de documentação 
social para instituições não-governamentais. Vive em São Paulo desde 1994.

RICARDO
TELES

Formado em Jornalismo, autodidata em fotografia, trabalha no campo da publicidade e das publicações institucionais. 
Dedica-se à fotografia autoral na área de natureza utilizando câmaras de grande formato e a técnica 'sistema de zonas'; 
realiza atividades na área de preservação da natureza em reservas ecológicas do Sul do país. Colabora com revistas de 
pesca esportiva.

RUY
VARELLA

Bacharel em Publicidade e Propaganda pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (1994), trabalhou 
com redação e produção de comerciais até 1999. A partir de 2000 desenvolve um trabalho autoral em fotografia tendo 
como eixo de pesquisa a narrativa ficcional. Em 2003 ingressa no Torreão, espaço de produção, pesquisa e reflexão em 
arte contemporânea, em Porto Alegre.

ADRIANA
VASQUEZ



Fotógrafos do Rio Grande do Sul na Coleção Pirelli/Masp. 
23 de março a 30 de abril de 2006, Porto Alegre, RS.
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Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand 
Av. Paulista, 1578 - CEP 01310-200 - São Paulo, SP - Brasil • www.masp.art.br

Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli 
Praça da Alfândega, s/n°, Porto Alegre, RS - Brasil • www.margs.org.br

http://www.masp.art.br
http://www.margs.org.br
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