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IMAGENS DO RIO GRANDE DO SUL

Naquela tarde cinzenta de 1967, no sufoco dos 
arranha-céus da Rua Boa Vista, em São Paulo, 
nossa turma de criação da J.Walter Thompson 
Publicidade batia papo para recarregar a bateria 
das idéias. O Sérgio Graciotti, então guru do 
realismo fantástico, disse que estava tentando 
entrar em contato com a luz de uma estrela já 
desaparecida do universo há bilhões de anos, e 
todo mundo acreditou. O Décio Pignatari disse 
que o McLuhan acabara de lhe avisar em primeira 
mão que o mundo todo se transformara numa 
pequenina aldeia global, e todo mundo acreditou.
A Dulce Carneiro, recém-chegada da Inglaterra, 
disse que a Mary Quant ia mandar as mulheres do 
mundo todo usarem uma saiazinha bem curtinha lá 
em cima, e todo mundo acreditou. Aí eu disse que 
na fazenda do meu pai, em Piratini, havia uma 
linha de horizonte bem reta fazendo uma volta de 
360 graus em torno da casa e mais cinco 
horizontes paralelos que se desvendavam à 
medida que a gente ia subindo o Serro do Guará, 
e quase me botaram para fora da sala por eu estar 
bagunçando a conversa com uma descarada 
mentira.

É o preço que a gente paga, lá fora, quando se 
tenta mostrar como o Rio Grande do Sul é bonito. 
Para acreditarem, só a gente comprovando. Para 
provar, só fotografando.

Eu queria que o Sérgio, o Décio e a Dulce 
estivessem presentes, para ouvir, e para engolirem 
tudo o que me “pixaram” quando eu falei dos seis 
horizontes da minha terra...

Mas a partir de agora ninguém mais vai duvidar 
quando o gaúcho estufar o peito quanto às 
IMAGENS DO RIO GRANDE DO SUL. A Kodak 
parou rodeio dos melhores fotógrafos da terra, 
eles revelaram a terra e fixaram o quanto a aente 
é Gente. Há uma festa de cores na mais nobre 
sala do nosso Museu de Arte. E, a festa esta, 
depois vai sair se mostrando por aí.

Já sabemos também que a Kodak tem pela frente 
o plano de documentar outras regiões além do Rio 
Grande do Sul. Aí, então, vai tocar para nós a 
alegria de descobrir quantas outras belezas 
existem escondidas no corpo e na alma de nossos 
Estados-irmãos. Que coisa linda é o Brasil.

Contando, lá no estrangeiro, ninguém acredita. 
Para acreditarem, só comprovando.
Para provar, só fotografando.
Com Arte.
E Amor.

Luiz Carlos Barbosa Lessa 
Secretário de Cultura, Desporto e Turismo 
do Rio Grande do Sul 
Porto Alegre, junho de 1982.

Ou então trazendo eles até aqui. Há uns cinco 
anos atrás mostrei a nossa Praça da Alfândega, o 
prédio dos Correios e o prédio do MARGS, vistos 
do 18? andar do edifício do Banrisul, e o Cyro dei 
Nero, globe-trotter da comunicação visual, ficou 
boquiaberto: “que beleza de praça! me faz lembrar 
Atenas”.

Foto da capa: Ary Roth: - Cine-foto Clube de São Leopoldo



Ary Trentin - Clube dos Fotógrafos Amadores de Caxias do Sul



Assis Hoffman



Carlos Matheus ■ Foto Cine Clube Gaúcho



Celito Brugnara - Foto Cine Clube Gaúcho
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Denise Mirela Osório - Cine Foto Clube Sogipa



Iria Lotzenbauer - Cine Foto Clube Sogipa
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Joel Jordani - Clube dos Fotógrafos Amadores de Caxias do Sul



Luiz Goltz - Foto Cine Clube Gaúcho
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Leonid Streliev



Manfredo Hübner - Cine Foto Clube de São Leopoldo



Paulo L. Borges ■ Cine Foto Clube de São Leopoldo
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Ricardo Osório - Cine Foto Clube Sogipa



Ruy Engelmann - Cine Foto Clube de São Leopoldo



Ruy Varella ■ Foto Cine Clube Gaúcho
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Serg/o Braga - Fofo Cine Clube Gaúcho



Severino Schiavo ■ Clube dos Fotógrafos Amadores de Caxias do Sul



VJalter Brugger - Clube dos Fotógrafos Amadores de Caxias do Sul



Walmor Ribeiro - Cine Foto Clube de São Leopoldo
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Wolmar Rosa ■ Foto Cine Clube Gaúcho



.

«c»


