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Sob orientação de um mesmo conceito: o exercício á 
grafia enquanto instrumento de coristrução de narrâl 
exposição MÚLTIPLOS OLHARES: 21 FOTQgjfij 

partir de fragmentos - representações pontuais^^H 
de distintos profissionais, é configurada num conjiM 
facetado - diverso e plural, o qual possibilita estabelecer 
vinculações e, portanto, novas releituras.

Esta exposição foi concebida a partir da interação entre 
elementos aparentemente desconexos, elementos do portfó- 
lio de 21 profissionais. E, a partir destas parcelas - imagens 
extraídas do contexto (cristalizações cujas as sutilezas e re- 
miniscências as qualificam diante da eterna sucessão dos 
instantes), se organizam em outras possibilidades do ver, 
ampliando as possibilidades de novas ressignificações. Neste 
percurso, eis o espectador a delinear, segundo apropriação 
particular (referências estéticas e conceituais), a elaboração 
hipotética de outros (e novos) relatos, tendo por objeto a 
livre inter-relação entre produções distintas. Sob esta pers
pectiva, Susan Sontag salienta:
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fotógrafos

Curadoria e organização: 
Fábio André Rheinheimer 
(grafik4.wordpress.com)

Abertura dia 3 de janeiro de 2017 
Terça-feira, às 18h30min

f

Visitação de 4 a 29 de janeiro de 2017 
De terças a domingos, das 10h às 19h

A força de uma foto reside em que ela mantém abertos 
para escrutínio instantes que o fluxo normal do tempo subs
titui imediatamente. O congelamento do tempo — a estase 
insolente, pungente, de toda foto — produziu novos cânones 
de beleza, mais inclusivos. Porém as verdades que podem ser 
transmitidas em um momento dissociado, por mais decisivas 
ou significantes que sejam, têm uma relação muito estreita 
com as necessidades de compreensão. (SONTAG, 1977, p.65)
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Fotógrafos do acervo do MARGS
Alberto Bitar
Cibele Vieira

Fotógrafos Convidados
Adriano Bassegio 
Andréa Graiz 
Andréa Ludwig Cocolichio 
Antônio Villeroy 
Bebeto Alves 
Carlos Eduardo Azevedo
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to: o exercício
íção de na:

Carlinhos Rodrigues 
Douglas Fischer 
Gene Johnson 
Hernando Salles

^ Júlio Cordeiro^^^^^P^spectador, autor de múltiplas releituras e nar
rativas poéticas a partir de imagens que, mesmo condenadas 
à estagnação de um momento, eclodem numa profusão de 
novas apropriações simbólicas. (Referência: SONTAG, Susan. 
Sobre Fotografia. São Paulo: Ed. Schwarcz, 1977.)

Lucca Curtolo 
Manoel Petry 
Marilene Bittencourt 
Paulo Mello
Pedro Antônio Heinrich 
Raul Krebs 
Roberta Agostini 
Sérgio de Paula Ramos
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Porto Alegre, novei 2U

Rheinheimer
independente.

Fábio Ai
Agradecimento especial:Arquiteto e Artista visual,

if Ao querido diretor Paulo Amaral, pelo res
peito e atenção dispensados ao meu trabalho. 
À equipe do Café do MARGS, que muito 
me honra em fazer parte: Jussara, Jonas, 
Cíntia, Rosângela e Cláudio.
A todos os artistas que aceitaram meu con
vite e acreditar

A força de uma foto reside em que ela mantém abertos 
para escrutínio instantes que o fluxo normal do tempo subs
titui imediatamente. O congelamento do tempo — a estase 
insolente, pungente, de toda foto — produziu novos cânones 
de beleza, mais inclusivos. Porém as verdades que podem ser 
transmitidas em um momento dissociado, por mais decisivas 
ou significantes que sejam, têm uma relação muito estreita 
com as necessidades de compreensão. (SONTAG, 1977, p.65)
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BLACK PHOTO GALLERY 
Rua Santa Rita, 277 - Bairro Floresta 
Tel.: (51)3237-7855

BLACK

G A l

Realização:

GOVERNO DO ESTADO 
DO RIO GRANDE DO SUL

m|a|rgs TQD5
PELO RIO GRANDE

SECRETARIA DA CULTURA

l


