
I JUAN ESTEVES tros colaboradores e membros da 
Rcpôrter fOlOCri.rICO NafOlo. 

São Paulo jl1 
palc!> desde o C::J--::-.(=:J 

ipício da se
tpana da maior 
mostra fOlo&rá
uca realizada 
no Brasil. São 
!pais de 20 
oonvldados es
trangeiros de 
nove palses 
~xpo nd o, coorde n a nd o 
'o}'orkshops, dando palestras e fa
zendo leituras. Com eles será 
lÀm~m montado um imenso pai
nel da produção brasileira da dt
<;Ida de 50 à ~ada de 80. Os 
eventos via att o dia 30 de maio. 
; Especialistas nacionais e cstran

$'Ciros divk1irão os principais es
paços culturais , numa rara inicia
tiva de organização brasileira ex
cJusivamentc fotográfica . 
\ Inspirado no " Mois de la Pho

tO" franc~s, o " !MS" brasileiro 
só acontece graças à garra de 
Stephania Brill (morta no ano 
~o). Edu Simões, Martos 
~ntilU, Rubens Fernandes Junior, 
~uardo Castanho. Nair Benedic
to e Roscly Nakagawa, entre QU
I 

! • , , , , , 

Para cada tipo de mostra foi 
feita uma iluminação especial. As 
fotos estio montadas em painéis 
de pH neutro ("acid free"), com 
vidro c eucatex, num trabalho 
feito por Rosely Nakagawa. 

Mais de 700 fOlos de 180 fot6-
grafos, divididas em quatro d&:a
das, estarão expostas no Sesc 
Pomptia, contando a história da 
fotografia brasileira. a trabalho 
do frances Marc Riboud tam~m 
estará no Sesc. São 87 fotografias 
em preto e branco mostrando os 
movimentos internacionais das 
dtcadas de 50 e 70. 

No MIS, o francês Alain Fleis
cher expõe cerca de 250 imagens. 
São painéis feitos a partir de 
cromos de formato grande, mos
trando o imaginário fantástico do 
autor. 

a japo~s Keiichi Tahara, que 
vive em Paris desde 72, mostra 44 
folOS em preto e branco da ~rie 
" Portrait' e 35 da ~rie " Féne
tre" . Na Galeria Fotoptica, a 
mexicana Graciela lturbide mostra 
porque ganhou o grande pltmio 
" Moisde la Photo" , de Paris . 
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Robert Dohneau • GaItria 
Aliance ~ (Av. Sco,AmIro, 

1921) 
WkhITw.r.-~ 
Marc: Moud · Sesc ~ 
AIaIn FWscher - HMaço das 
Artes (w. Europa. 158) 
GndeIa lturtlide • lAeria 
_(,.c...,o......., 
..... 920) 
Foto;omaJIsmo Croata . Bienal 
de $10 Paulo 
................. n 
Contemporlnu • Sesc ....... CoIo<Io_ ...... c... 
do '-'" Fui! (, .... )0" 
""'"' l. 400) 
1MbtIftda - MtmoriaI da 
América Latina -• OI Pri-Rmelisw • 

"" ..... Andreas Hul&et-">Ne · 
Documena (r. Pa.joIo Manuel, 
'li ) 
CoIeç:IoAdotfo PvezAznar 

~ 
Eduardo Gil • run.n ln&fHa 
Butard (r. Oes. Armando 
Fairt:IranU. 1991 
fi Won Det o.-.do. MACil_ 
japanne PeopIe - Bienal de 

... "'" Impulses • Instituto Cultural 
(J'II. Paulisu. 2424) 
Fotovafla PubI!dtaria • 
de Sio Paulo 
Hkhd Guarian - ANnça 
fnncm rleli (ai.. Tletllli) 
AnnM LeibcMtz • Bienal de 

... "'" __ . _'do b 

"" ..... A Pose q!ole RIt'I'eIa • Mu5eu 

"'" "'" Fotovafta Conltnlida · Museu 

U,,, "'" 
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Nafoco:reI. (011) 887..QIH7 


