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Museu da Suíça terá 1 milhão de - . 
• 
lmagens~ 

;~blstituiçào é a maior 
{g,-~ropa e já preserva 
,:::.acervo avaliado em 
&rca de USS 30 milhões ---= INI:.S ROORIGUES =- üpedal ,.... • r....M -~USANNE - O Mu .. u do 
• - EbOOe completa dez anos em 
.. - tubro e ê atualmente o malpr 
da Europa dedicado 8OIlletlt.e Il foto
ifd -~A sede funciona em um casarão 
~ 18, em um parque em Lau
~ m_", do Lago Uman. O 
~ mantido pelo Estado e pela 
FundaÇio Eb*. que lJe encarrega de 
~ as doações de entidades e de 
pattlcUlares. S6 em verbas públicas o 
~jé. consumiu cerca de USS 20 
~ mas em compensaçio !leU 

aoerw-wle mais de USS 00 milhões. 
: f,tIü:iq"""" mantidos "-,,,"
feã.temperatura de 18 gmJS e ~ de 
9~ k>go chegario a abrigar um 
niBhIo de imagens. Entre estas estAo 
~da metade do sérukt passa
do, como um reb1l1o da!lOOe do museu 
quaado ainda era uma residénda; 10-
da a a>Ieçio _ (doada pela pró
pria companhia norte-americana em 
1991); ou • mleç60 da Ftderaçio In- catalogadas na fonna de discos ~ tnl sua menina dos oIho8 na coleção: 
temaOonal de Arte F'otogJiftca (que ou 8da. são reproduzidas em compu- as 126 "fows- do l1sIco trancês Gab~ 
engloba 70 pabes) . Pane do acefVO es- tador e recebem um código numérk:o. Uppmann. fo:,sa., "fows· sAo placas de 
tA,à disposição do públioo, aasim como Quando e!l8e número é chamado no vidro que dx.am as \oi.braçóes lumino-
uma..biblioteca 90bre fotogra1\a com computador, a imagem aparece na te- sas do prisma. )\)rtanto, quando são 
êen::a de 30 mill~ alguns editados la sem a necessidade de manWle8l' o ooIocadM dentro des!Je jogo de con:s 
pelo próprio museu. A cada três meees originaL Mas '" as boas condições de com a claridade adequada, aliada a 
são organizadas exposições de r0t6- OOIt!IervaçAo n.Io sào suftcient.es para uma substância espedal, pode« dis-
grafos de todo o manter documentos tingulr 08 contornos da foto. "São te-
mWldo e a estimatJva raros como as fotos 8OUf'08 históricos e dcnt1fk:os~, explica 
é ... que o Eb* te- P da construção de es- Girardin. 
...... de IOO mJI OLAROID ""'as de 'em> sul- Aa>IeçioLippmannjAfoi tema de 
viIitanIeI por ano. ças. feitas por volta uma das rnost.nL'I do museu, que tllIZ 

·A _ da fo. DOOU SEU de 1860. _ "" boosdeoodoo""can ... domundopa-
tograna, em 1839, especialistas do mu- ra seus painéis de exposiçáo e come-
maroou o inicio da ARQUIVO seu do EIysée, as pes- qíientemente pala o acervo. Em outu· 
modem Idade, pois quisas sobre 08 méto- bro do ano passado, num passeio pe-
deu ao homem domi- EM 1 991 dos' de restauração 108 quatro andares do casarAo, era 
ruo .sobre a reelid.se de fotos não s60 aln- ~ \w mO!ll:nl!l com fotos do bra-
e tXlI'ldipk:l de irMn- da muito comuns e sileI.ro Humberto da Si.l\'eira, do irabe 
tartudo o que existe hojeoomoocine- . nio hi tantos restauradores especiali- Samer Mohdad e um andar inteiro de-
ma. por exemplo e, apesar de nio noe zados. °Existem mais de cem proc:es- dk:ado a fotos de paf!e do norte da 
pNOrupann08 a6 com o aaPe<:to doeu- lJ08 de restauração de fotografias e Arrica, todas feitas ainda no sêculo 
mMCIII.da btogrda, .... COOSIeI\1IÇio umainteM!nÇioernldaem um negad- pusado. O museu também organiza 
e AlllCauraçio aio t.rabaJh08 tunda- \lO é geralmente irreYenIiYeI.. t um tra- exposiçóea em outros prabes, <Xlr"lferen. 
mentais no museu·, aftnna Charlea- balho que exige multo tempo e multo cias e, uma vez por ano, no verão, a 
Heort Favrod, tundIdor e conservador dinheiro também·, diz Daniel Girardin, Noite da Fotogrda, uma grande festa 
do Eb*- conserwdor-a(tjunto do museu, que ao ar Itvre onde o público pode apre-

Alulbnente, todas as ~ ar· entrega 011 tJ"Ibalhos de restauração ao • dar todo tipo de imaeem: da foto em 
q ..... (em negatiYOS de vkIro, oeIu- suiço Christophe Brandt. preto-e-branco às novidades sobre 1V 

Jornalista enriquece as coleções -Clt.artes·Henri 
Favrod viaja pelo 
mundo à procura 

de novos trabalhos 

L AUSANNE - Noe &006 50 
e 60, Charlee-HenrI Favrod 
era jornalista e colaborava 

com m.tI!taa franoeeu oomo L'E:ç. 
~ e lA Novwl Oburooteur, 
aIkn de editar Uvros e endclopé
diu. Durante tOOoe eeaee anos ele 
manuseou diariame:nte dezenas de 
b.ograftaa e t:e\'e contato com ~ 
p.toe de todo o mWldo. lstn o fez 
",la. ~ h'. 18 .~
dem. Seu interesse pelo assunto fOi 
o ... e Me aúço, nascído em 
lIontreuJ: hi 68 ~ bmou uma 

gronde a>Ieçio - ""'" - que pera fot.oe do ~ paliado, 
que hoje flti no 

Cade.-.o 2 - Vod n ine __ 
BruiI ao aa. pusado, atom -
DhaDdo wu expoeipo. de focos 
..-C ...... de8omJo.Vods • 
u m m1dCaa es~ «Im bruI- ~ 
leiroI? 

Fanod - A-..., ........... 
Mo é multo oonhedda In~ 
nalmente. talvez porque nAo hiJa... 
multas exposições. O brasileiro 
rnais trabalha COl"108OO é Se!""~~ 

:r~~::,~nx:~ 
de ~ do Mundo (exia 

bkla pelo MASP em São huIo) OOJ

pou todo o mU8C\l, quando o nonnal 
é faalnnofJ tde ou quMtQ ....,. 
ao mesmo 1cmpo.--rcm t&mbém 
etn::a de 200 lmagens lUaS no acer
vo, ..un como mantem08 bo8 ti

ras de Geraldo de o.rro.. Iett* nos 
anos 50. Em outubro. hc:JtM uma 

ex~aobreo 
lIC:if'M) do Museu. do 
_doquaieleé _ ...... ELE elOGIA 

mundo irabe da 
qual parddpava ou
tro~Hum
boru> da S1MinL ... AI6m de. lu:Ier 

J*'te de. ... eaQ__ em TALENTO DO Codenoo 2- Co
.. rorua eewI tODo ........ ,....,.. -..... -Ja o mundo todo 

BRASILEIRO .. -mia de n<MlII i)tó.. 
pai» e boM ima
gens. Entre uma 

EDVIGGIANI Fam!lll __ Posa0 

Wteem e outra, de oorM'ftOU com o 
CodonIoI. 

* C0d0n02 - C- .. _ 
_ 0II0!t0 '""" ...... 1Ioje eoo\ 
...... _? 
_He.t r. ..... - Dm> 

cIRr que meu ~ peia ClOI'IIer"
_ • procIuçIIo de ""'" onllps 
IH levaram a -. ooleçio. Fiz, 
..,..to ___ --
fot6p'atol que trabalharam em 
me.IoI do a&:ulo f .to. que ert
hntanm .... dUlru ........ pa
.. teCnItar oom maior preds60 do 
que dl!IIenhiIW.M e pintores .. reaJ..I
dIIde de 0Uln» mundos como a Átrico,.w.. -.........-0 que .. 
labia do Br..o em. l8f.O, por essn-

........ - peIaa - que c:arntI .... tmlbém a r.nllilla par-
tiallll'eUMtIIdo""""'. pee
_ ......... AbotIraftamu
dou _,.., oom a ,...de 

dber que uma .. 
grandes descober

tas que fiz noI últimoe tempoe está 
no Bra8l1 e é o fotógrafo Ed ViggIanL 
F1quel multo Impressionado com 
oeu _e1e~demanel
ra muito dMsica, mas ten um. olhar 
totalmente novo. noI faz ~ outro 
mundo em colIu eWIentee , prI
metn. vista. Eu dfarta ainda Cass&o 

""""""'" Antonio Jo<se Co1an
.... An .... Io~.GaI~ 
como bnIüetros de IRnto. 

Codono 2 - • looopaIIo __ 

.... - ..... _,.cIaI? 
IàYrOd - f1quei muito aupreao 

justamente ao 'W!f" que a rotograAa 
bruileira est6. lnserida nas pe9qt1t"';.. 
SI8 e tatdênciaa de JOdo o mundo. "'* __ que • foto. 
grda é wn modo de expI m'c in
ttmIdona1, ..un como a música 

ou • dança. """" como JA
lft()I!JItrU indianas ou Italianas, eu 
adoraria fazer uma expoeiçiÔ bnasj . 
..... aqui em Lau...,.. (l.R.) • 

_ ... ""'" em - 1 _="_= ",-_ N",o",,,,,,,,,,,==do",-,,,=<...,,_==,,,moo-= ..,,de alta ~!'!o. ______ ~BeduiIw~~",-,dII'!!.!:-~~~~SUVo/rII~'!!!!c-J!L _____________ --' _____ _ 


