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Período da Exposição:
15 de março a 

21 de maio de 2000



O 2- Prêmio Gaúcho de 
Fotografia vem consolidar um 
processo em vias de se tornar tradição 
na arte fotográfica no Rio Grande do 
Sul. O Prêmio adquire uma 
importância muito maior do que os 
valores materiais nele envolvidos: 
trata-se de destacar a relevância da 
fotografia no contexto cultural 
contemporâneo. Com efeito, vivemos 
uma profunda degradação espiritual 
com a redução do espaço para a 
reflexão e a crítica. Cada vez mais, a 
velocidade pura e simples, a 
banalização dos valores tornam-se as 
características básicas da arte 
contemporânea: o "clip"e a 
velocidade constituem a forma por 
excelência dos meios de expressão 
"estéticos"de nossos dias.

Ora, a fotografia, que ganha 
aspectos cada vez mais refinados e 
profundos, essenciais para uma arte 
autêntica e autônoma, assim como a 
pintura e a escultura, constitui a 
antítese das tendências negativas 
referidas acima. Uma foto é sempre 
um desafio ao olhar. E olhar jamais é 
neutro ou inocente. O olhar está 
sempre a exigir o pensar, a reflexão.

Assim, com o Prêmio Gaúcho 
de Fotografia, queremos incentivar 
esta arte que marcou profundamente 
o Século XX, o breve Século XX, de 
que falou Hobsbawn, e certamente 
ainda marcará o Século XXI.



O 2Q Prêmio Gaúcho de 
Fotografia vem consolidar um 
processo em vias de se tornar tradição 
na arte fotográfica no Rio Grande do 
Sul. O Prêmio adquire uma 
importância muito maior do que os 
valores materiais nele envolvidos: 
trata-se de destacar a relevância da 
fotografia no contexto cultural 
contemporâneo. Com efeito, vivemos 
uma profunda degradação espiritual 
com a redução do espaço para a 
reflexão e a crítica. Cada vez mais, a 
velocidade pura e simples, a 
banalização dos valores tornam-se as 
características básicas da arte 
contemporânea: o "clip"e a 
velocidade constituem a forma por 
excelência dos meios de expressão 
"estéticos"de nossos dias.

Ora, a fotografia, que ganha 
aspectos cada vez mais refinados e 
profundos, essenciais para uma arte 
autêntica e autônoma, assim como a 
pintura e a escultura, constitui a 
antítese das tendências negativas 
referidas acima. Uma foto é sempre 
um desafio ao olhar. E olhar jamais é 
neutro ou inocente. O olhar está 
sempre a exigir o pensar, a reflexão.

Assim, com o Prêmio Gaúcho 
de Fotografia, queremos incentivar 
esta arte que marcou profundamente 
o Século XX, o breve Século XX, de 
que falou Flobsbawn, e certamente 
ainda marcará o Século XXI.
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