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C

aros alunos, alunas, Viajantes da Câmera,
amigos e apaixonados por fotografia, a Câmera Viajante – Escola de Fotografia e Cinema está completando em 2012 seus 13
anos de idade, tempo cheio de energia e
de mudanças. Para compartilhar com vocês e acolhê-los
ainda melhor, com mais espaço e maiores possibilidades
de cursos, estamos de mudança para uma casa nova, um
prédio antigo, muito bem conservado e com a “cara da
Escola”. Nosso novo endereço em Porto Alegre fica na
rua Pinheiro Machado, 259 - quase esquina com a Independência. A nova casa proporciona mais conforto e um
ambiente para você desfrutar a prática fotográfica.
Agradecemos a nossos parceiros, aos professores que
têm se envolvido com a Escola e auxiliado no crescimento, a equipe de colaboradores que sempre buscam o bom
atendimento e aos apaixonados por fotografia, alunos e
Viajantes da Câmera pela confiança. Um agradecimento
especial à Manoel Petry e Ângela Saenger da Capela Design, Denise do Amaral Ribeiro e Alfeu de Freitas.
Para completar, estamos realizando um desejo antigo,
o lançamento da revista virtual Viajantes da Câmera - A
Imagem Revista com o objetivo de contribuir e enriquecer
o conhecimento de nossos alunos, ex-alunos, Viajantes
da Câmera e apaixonados por fotografia.
A Fotografia exige conhecimento técnico, capacidade
criativa para perceber luz e sombra, um equipamento (do
‘pinhole’ ao digital) e o prazer em juntar estas aptidões
para então viajar na foto.
Então, desejamos ao leitor uma boa viagem pelo mundo da fotografia!

Karla Nyland
Coordenadora de Projetos
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Controlando a captura
do movimento

Fotos: Gerson Turelly

Por Gerson Turelly

“Movimento congelado” - velocidade do obturador: 1/350s
Quando fazemos uma fotografia,
pode-se dizer que, capturamos um
instante de luz de uma cena. Muitas
das cenas que nos interessamos em
capturar com nossas câmeras apresentam algum elemento em movimento
como crianças correndo ou a água na
queda de uma cascata.
Diferentemente da forma que nosso
olho percebe uma cena que apresenta
movimento, a qual estamos prestes a
fotografar, nossa fotografia poderá enViajantes da Câmera - A Imagem Revista

fatizar os elementos em movimento ou
enfatizar o movimento destes.
Na câmera fotográfica há um mecanismo que influencia diretamente na
forma que capturaremos o movimento
existente na cena: o obturador. Quando o ajustamos, estamos ajustando a
velocidade, como se diz no linguajar da
fotografia. Esta velocidade representa
um tempo de captura de luz, que poderá ser mais rápido, como 1/4000s
(quatro mil avos de um segundo) ou

mais lento, como 30” (trinta segundos). São consideradas velocidades
baixas aquelas inferiores a 1/60s e
velocidades altas aquelas superiores a
1/500s.
De maneira clássica e conforme o
“fotografês”, podemos “congelar” ou
“borrar” o movimento dos objetos que
se encontrem em movimento na cena
que estamos fotografando.
Quando “congelamos” o movimento, conseguimos mostrar os detalhes
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daquele objeto que está em movimento, seja a criança que
corre na rua ou os respingos da água de uma cascata
que saltam no ar após chocarem-se nas rochas. Nestes
dois casos, com o movimento congelado, saberemos exatamente quem é a criança e que roupa está vestindo, assim
como poderemos contar o número de pingos de água que
saltaram no ar. Assim, ganhamos nitidez no objeto em movimento, mas perdemos a “sensação” de movimento, pois
o objeto é visto estático em nossa foto. Para resultados
assim, precisamos utilizar velocidades altas de obturador.
Quando “borramos” o movimento, conseguimos mostrar
o deslocamento do objeto, de onde veio e para onde vai,
digamos. Estabelecemos uma distinção entre aquilo que
está em movimento e aquilo que está parado na cena. Neste tipo de fotografia destacamos a sensação de movimento
e o movimento propriamente dito. Ainda, dependendo do
cenário, nossa fotografia empresta um “ar” poético à cena,
como é o caso das águas de uma cachoeira fotografadas
com seu movimento “borrado”. Para obter resultados assim,
precisamos utilizar velocidades baixas de obturador.
Há ainda a possibilidade de, digamos, juntar estas duas
técnicas, borrar e congelar, em uma única foto, trata-se da
técnica do panning, onde aliamos uma velocidade relativamente baixa ou média (dependerá da velocidade em que
se encontra o objeto em movimento) do obturador ao movimento do próprio fotógrafo que deve acompanhar o objeto
que está em movimento. Neste tipo de foto, conseguimos
dar nitidez ao objeto que está em movimento e emprestamos “sensação” de movimento à cena.
“Movimento borrado” - velocidade
1/6s (foto acima).
“Panning” – velocidade do obturador:
1/60s (foto ao lado)
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A interface pintura e fotografia
Por Vera Carlotto
Questiona-se há muito tempo a interface, a diferença e
semelhança entre a fotografia e a pintura. Ainda hoje o tema
é discutido e analisado por grandes autores como Rosalind
Kraus, no seu livro “O fotográfico” e Laura Gonzáles Flores,
no seu livro “Fotografía y pintura: ¿dos medios diferentes?”.
A verdade é que a história da fotografia mescla-se
com a da pintura desde o início do século XIX, ocasião
em que se dizia que a fotografia era avesso ao autoral e
se questionava se ela era arte ou produto de uma simples
máquina. No entanto, a fotografia, se consolidou como
uma linguagem nova, com bases tecnológicas bastante elaboradas, das quais adviriam também o cinema, o vídeo e
a computação.
Do processo analógico ao digital, a fotografia ressurge
como linguagem hiper-dinâmica passando a assumir papel
de alta relevância na arte contemporânea. Entra em cena

a Arte Digital produzida num ambiente gráfico computacional, substituindo pranchetas e pinceis pelo meio virtual. Há
diversas categorias de arte digital tais como pintura digital;
desenho digital; pixel art; ilustração; edição de fotografias e
imagens; animação, entre outros.
Nesta nova era a imagem capturada e manipulada através de softwares específicos possibilita ao fotografo ir além
do click, além do visível apresentado perante os olhos. De
posse de um arsenal tecnológico, a fotografia se reaproxima da pintura, o fotógrafo passa a ser também um pintor
digital, um alquimista da imagem. Os resultados podem ser
apreciados no próprio ambiente gráfico computacional ou
através de impressões em papéis. A impressão com técnica
específica em papéis especiais, chamado Fine Art dá um
acabamento contemporâneo à obra, e a reprodução em
pequena escala valoriza a criação do fotógrafo.
Esta reflexão é apenas o começo de um questionamento
que o homem está fazendo sobre a recente Arte Digital.
Viajantes da Câmera - A Imagem Revista
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“Das Antigas”
Irene Santos, e suas histórias, estão no primeiro perfil
da Viagens da Câmera - A Imagem Revista
Por Fernanda Nascimento
Especialista em fotografia de retratos. Pesquisadora do
carnaval de rua de Porto Alegre dos anos 1940. A professora
de história que não aceitou ensinar moral e cívica na ditadura. Reconhecida pelos registros do teatro gaúcho. Fã de um
bom sorvete e Anne Leibovitz.
Sentada em uma sorveteria da capital, Irene Santos, se
lambuza nas memórias. Aos 67 anos, ela iniciou o trabalho
na fotografia 1967, como uma forma complemento aos rendimentos no fim de ano. “Eu comecei a fazer fotos de crianças
com montagens de motivos natalinos, para as amigas que
queriam uma recordação dos filhos”, conta.
Irene é licenciada em história, mas não exerceu a profissão. “O que nos sobrava na época era ministrar Moral e
Cívica. Eu não queria isso”. Longe das salas de aula, tornou-se bancária e trabalhou durante anos no setor de fotolitos,
enquanto explorava o campo da fotografia trabalhando em
eventos como casamentos.
Foi em 1980 que decidiu montar o primeiro laboratório
fotográfico. “Era pequeno, assim como os seguintes, na verdade nunca tive um grande laboratório”, fala com humildade.
O ‘pequeno’ Futurama foi o abrigo para a produção e revelação de fotos para exposições que a tornaram referência na
fotografia de Porto Alegre.
Fotógrafa autoral
Dividida entre o trabalho comercial, que incluía fotografar
aspirantes a top model, e a fotografia autoral, Irene produziu a série Dramáticas. Ao lado do diretor teatral Zé Adão
Barbosa, provocou as atrizes do teatro porto-alegrense. A
pergunta “Como você gostaria de ser fotografada”, trouxe a
tona o desejo de 30 personalidades de Porto Alegre, que se
transformaram em personagens de sua própria escolha.
Sem recursos digitais como o photoshop, o trabalho artesanal para criar o efeito desejado em cada imagem era
manual. Após a fotografia, realizada em estúdio, as imagens
eram ampliadas e coloridas manualmente. “Era o ‘auto levels’
e contraste na mão”, brinca. Com a técnica de viragem (leia
mais na página 16), os desejos das atrizes se tornam na
primeira exposição de Irene e ficaram em cartaz no Theatro
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São Pedro de 18 de março a 6 de abril de 1986.
Em 1988, surgiu Solóquio, uma instalação fotográfica exposta nas Salas Negras do MARGS, que trazia a releitura de
12 mitos gregos, entre eles Penélope (foto na página 14).
A viragem voltaria aos trabalhos da artista em outra exposição, três anos depois. Arcanos Imaginários transformou
músicos, atores, artistas plásticos e personalidades em personagens do tarô. Na representação dos arcanos, Luciano
Alabarse é o Eremita, Gilberto Perin, a Morte, Nei Lisboa,o
Imperador e Vitor Ramil, o Louco.
Após Arcanos a fotografa realizou Quimeras (1994) –
trabalho autoral onde artistas representaram mitos da literatura e história. Depois de anos de trabalho e com domínio da técnica de retrato ela colocou uma placa na parede:
Fotógrafa. “Eu gosto da sequência de trabalho e foi neste
momento que eu me senti segura para dizer que eu sou uma
fotógrafa”.
No campo autoral ainda viriam Iyalodes (2007) - coleção de retratos produzidos para exposição no MARGS, em
comemoração ao Dia Internacional da Mulher e que reuniu
retratos de lideranças femininas de diversas áreas em Porto
Alegre; E Bertoldo para sempre Brecht (2009), uma homenagem ao diretor Zé Adão Barbosa, que reúne fotografias da
nova geração de diretores de teatro de Porto Alegre.
Já o trabalho em estúdio continuou até o início dos anos
2000, quando a digitalização afastou Irene Santos das fotografias. “Eu gostava do trabalho braçal, de revelar e ver a
coisa acontecer”, conta.
O Futurama foi vendido e ela continuou trabalhando com
fotografia de cirurgia, com médicos da capital. Os trabalhos
autorais retornaram em formado multimídia. Hoje, ela trabalha com a construção de sites e se dedica a um projeto de
resgate do carnaval de Porto Alegre, realizando vídeos com
depoimentos de personalidades anônimas das antigas festas
na capital.
O estúdio para os novos projetos é a própria casa e passa por reformas. Ela, por transformações. Irene não para e
ainda tem muita história a escrever.
Quer saber mais sobre o trabalho de Irene Santos? Acessa: http://www.irenesantos.fot.br/
Viajantes da Câmera - A Imagem Revista

1988 – SOLILÓQUIO – Fotografia do ator Jaime Ratinecas,
representando Penélope. Na
mitologia, Penélope é a esposa
de Ulisses e aguarda por ele
durante todo o seu retorno da
Guerra de Tróia, narrado na
Odisséia, de Homero.
As fotografias eram apresentadas copiadas em folhas de
acetato de 50cm x 60cm

Irene Santos
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Viragem
A fotógrafa Irene Santos utilizou a
técnica de viragem em muitas de suas
fotografias, como a imagem ao lado.
Entende como funciona:
“Consiste na modificação da cor de
uma imagem fotográfica em preto-ebranco através de um processo químico
adequado, que geralmente implica no
branqueamento da fotografia em questão, antes da viragem para a tonalidade desejada. Existem viragens de
diversas cores, como verde, azul, azul
escuro, marrom, marrom avermelhado
e púrpura, sendo a mais difundida no
entanto a de cor sépia. As viragens não
se destinam unicamente à obtenção de
efeitos estéticos, podendo ter também
uma importante função no processo de
preservação das imagens fotográficas,
como é o caso das viragens com ouro
ou selênio, por exemplo. Entretanto, outras substâncias são empregadas como
corantes para realização de viragens,
como enxofre, ferro, cobre, mercúrio,
urânio, vanádio e paládio.”
Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural

Viajantes da Câmera - A Imagem Revista
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Sensibilidade
e beleza
Os registros instigantes da
fotografia de nu feminino

Edgar Neumann
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Por Fernanda Nascimento
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Ana Oliver

Desvendar a beleza do nu feminino e mostrar com
delicadeza a singularidade das formas de mulheres distintas é trabalho para poucos e preparados especialistas
de fotografia. O trabalho artístico requer técnica e psicologia para compreender os desejos e a timidez de mulheres que buscam, na maioria das vezes, a satisfação
pessoal em um exercício de auto-estima e valorização
do corpo.
“A mulher sempre inspira, toda a mulher é absolutamente linda”, afirma Edgar Neumann, fotógrafo de nu.
Há seis anos no ramo, se especializou nesta área e
hoje é professor da Oficina de Nu Feminino, da Câmera
Viajante – Escola de Fotografia e Cinema. Com uma
média quatro ensaios mensais, ele conta que sua grande
satisfação é perceber “a felicidade da modelo”.
Esta concepção é compartilhada pela fotó grafa Ana
Oliver. “É gratificante perceber a satisfação da cliente ao
final do ensaio”. Ex-aluna da Câmera Viajante, Ana fotografa nu há dois anos. Apaixonada pelo que faz ela conta que sempre buscou esta área da fotografia. “Durante
o curso o professor pedia para os alunos selecionarem
imagens de revistas e desde o início eu escolhia fotos de
pessoas nuas”, revela. Atualmente, ela também realiza
quatro ensaios mensais, mas o número pode chegar à
dez, em meses especiais como o junho, dos namorados.
Ensaios
Cada fotógrafo tem sua própria rotina para realização
dos ensaios, mas segundo Ana e Edgar, o momento
inicial é talvez o mais importante, onde a modelo deverá
se sentir a vontade para que o ensaio seja realizado
com sucesso. “Tem de haver um certo tempo para que
a modelo relaxe, o ensaio demora no mínimo 3h”, avalia
Neumann. O momento de “quebrar o gelo” é onde se
estabelece uma relação de confiança entre o profissional e a modelo. “Vou mostrando que o ensaio vai ser
um momento especial, simples, fácil e muito divertido”,
afirma Ana.
“Cada ensaio é único, porque cada modelo tem uma
expectativa”, relata o professor.
Apesar da timidez, as mulheres que realizam um ensaio de nu já ultrapassaram o primeiro problema, que é a
timidez ao procurar o profissional. A atriz Cândida Santi
Bazanella é uma das modelos profissionais que participam das aulas práticas na Câmera Viajante, apesar de
já ter participado de três ensaios, ela relata que o medo
da exposição foi um empecilho natural. “Uma coisa que

eu sentia muito medo nas minhas primeiras fotos, eram
de elas saírem de uma forma vulgar, ou mesmo das
posições que eu fazia”, conta.
Ultrapassado o momento inicial é hora do fotógrafo
explorar a beleza do corpo feminino, usando de diver-
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sas técnicas para apresentar o que cada modelo tem de
melhor. Efeitos de luz, enquadramento diferenciados,
artifícios como véus e tulis compõe uma sessão de nu
e poderão ser conferidos nas próximas páginas da Viajantes da Câmera - A Imagem Revista
Ana Oliver
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Fotos: Edgar Neumman

Nesta imagem foi utilizado um flash com strip light e um tratamento no Photoshop para obter mais contraste e escurecer algumas áreas

Com a modelo à frente de um flash com hazy, o
fotógrafo deixou a imagem contrastada. A contraluz
com a parte escura superior dá a impressão de ser
uma janela e salienta as formas do corpo
Revista Câmera Viajante
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José Lutzenberger
A marca da proteção e preservação ao ambiente natural
Por Karla Nyland
Vou contar uma pequena história, um recorte da
vida do maior ecologista que
Brasil já teve. Um homem
lúcido, íntegro e que largou
tudo (um grande salário em
uma multinacional de herbicidas) para tocar naquilo
que acreditava: a integração
do homem com o ambiente. Este ser humano é José
Lutzenberger.
Formado em Agronomia,
com o dom da palavra, uma
capacidade intelectual ampla
e raciocínio rápido e objetivo, este homem mudou o
rumo do país e foi Ministro
do Meio Ambiente em uma
época conturbada com um
presidente que depois renunciou.
Neste período, segundo
a biografia escrita por Lilian Dreyer, Lutz começou a
adoecer, apresentando problemas respiratórios, quem
sabe apressado pela decepção com a politicagem
praticada no país. Esses
problemas, talvez tenham
se iniciado com a tal “maré
vermelha”, um desastre ambiental ocorrido em 1978 no
Rio Grande do Sul.
Em maio de 2012 serão
10 anos sem a presença física deste homem. Mas seu
legado está bem vivo. Uma
Viajantes da Câmera - A Imagem Revista

Piotr Jaxa/ Fundação Gaia

visita no Rincão Gaia permite que se
perceba a possibilidade de recuperação ambiental e a força da natureza,
como é possível ver nas belas fotos
dos alunos da Câmera Viajante (pgs.
24 e 25) que participaram da oficina
de Foto Ambiental e Macrofotografia,
coordenada pelo professor João Miguel
Lanita. O Rincão, localizado numa
antiga e árida pedreira em Pantano
Grande – RS, hoje é um pequeno paraíso que contempla uma diversidade
de plantas e uma pequena produção
de alimentos para abastecer os grupos
de visita e que permite a venda do
excedente.
Voltando à história: há muitos anos
atrás, no sul do Brasil, na noite de 31
de março de 1978, houve um grande temporal. O mar ficou violento e
os fortes ventos assustaram habitantes dos Campos Neutrais, entre o Rio
Grande do Sul e o Uruguai. Mas o pior
ainda estava por vir.
Pela manhã, os moradores encontraram muitos peixes mortos e os cavalos que pastavam próxima à praia
do Hermenegildo e da Barra do Chuí
também morreram, assim como cachorros, mariscos e tudo que tivesse
vida e que se aproximasse do chão. O
ar ficou insuportável em decorrência do
forte cheiro. Algumas pessoas se intoxicaram e foram internadas. Logo virou
notícia e o Governo Brasileiro tratou de
providenciar a pesquisa técnica. Ecologistas e a imprensa internacional se
fizeram presentes.
Lutzenberger foi uma das pessoas
que trataram da questão, era na época
o presidente da AGAPAN – Associação
Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural - associação em que foi fundador.
Eram várias as hipóteses, mas como
Lutz era uma inteligência na área, logo
desconfiou que algo mais sério havia
acontecido. Uma das hipóteses levantadas é que um navio naufragado e

abandonado em 1971 próximo ao Cabo
Polônio no Uruguai, chamado Taquari
se partira. No interior havia um estoque de produtos químicos, pesticidas
como Isocianato de Metila (DDT), Mercúrio e até o “Agente Laranja” (Dioxina Tetraclorodibenzodioxina) fabricado
por uma grande multinacional do ramo.
Esta mistura foi a mesma utilizada
pelo exército americano no Vietnã e
que matou milhares de pessoas. Es“O homem precisa reaprender a olhar a Natureza. É possível conviver com
o progresso e a produção
em larga escala sem sacrificar a qualidade de vida.”
José Lutzenberger
tes herbicidas e pesticidas vazaram e
geraram a maior catástrofe ambiental
na região.
Sempre é bom lembrar que o planeta é um ser vivo, as correntes marítimas, os ventos circulam pelo planeta
Terra ou Gaia. O que acontece aqui
repercute do outro lado e vice versa.
Um amigo, artista plástico chamado
Hamilton Coelho e que cria suas obras
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a partir dos objetos trazidos pelo mar,
reside na ponta sul do Brasil e acompanhou Lutzenberger na época. Até
hoje relata com tristeza os dias que se
sucederam.
Talvez por ter ocorrido numa região
de fronteira, zona que exige cuidado
nas relações políticas, ou porque na
época Brasil e Uruguai tinham a frente governos ditatoriais, o laudo final
do Ministério da Saúde definiu como
“maré vermelha” provocada por toxinas
liberadas após a proliferação de algas.
Este é o resultado da maior catástrofe ambiental da época. São mais de
30 anos e a polêmica segue sem uma
resolução definitiva. Por outro lado
este caso se tornou emblemático, ao
desencadear uma série de lutas pela
preservação do ambiente natural e
será para sempre lembrado.
José Lutezenberger é e sempre
será um dos grandes nomes da ecologia mundial e referência para quem
está ligado à proteção do meio ambiente.
Agradecimentos: Christian Goldschmidt e Fundação Gaia.
Fonte de pesquisa: LILIAN DREYER
- Sinfonia Inacabada: a vida de José
Lutzenberger. 1ª edição, Vidicom

Rincão Gaia, da Fundação Gaia, realiza diversas atividades de preservação em Pantano Grande
Viajantes da Câmera - A Imagem Revista
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Denise de Moraes

O Rincão Gaia, de Lutzenberger, foi o cenário para o registro de uma das
viagens da Câmera Viajante. Confira as belas imagens dos nossos viajantes
Professor João Miguel Lanita

Luiza Viégas
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Regina Dalle Grave

Elisabeth Schefer
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Rogério Jacques

Ana Luiza Ilha
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Tati Moraes

Gelson Rocha
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José Adilson Rosa

Jovani Puntel

José Ricardo Ribeiro

Nara Mello
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Salete Boni

Ernani Freitas Bicca Júnior
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Concurso

A Porto do Guaíba
No aniversário da capital, concurso de fotografia premia
melhores imagens do lago mais querido de Porto Alegre

briu também as enchentes de 2008 em Santa Catarina, fazendo parte da equipe que conquistou o prêmio
Esso.
Os três primeiros colocados e as 20 fotos melhor
classificadas fizeram parte de exposição na Galeria da
Fnac na Semana de Porto Alegre. A melhor foto ganhou
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R$ 1.000,00 em cheque-presente da Fnac para trocar
por livros, DVDs, CDs ou outros produtos. O segundo
colocado um vale-presente para o Curso de Fotografia
Digital na Câmera Viajante no valor de R$ 590,00 e
o terceiro, vale-presente para impressão fotográfica ou
produtos da Sul Fotos no valor de R$ 250,00.
Fotos Karla Nyland

Luis Reis

O vencedor "Gotas
de Sol" de Luis Reis
(ao lado), a segunda
colocação “Livre
para Voar”, de Ário
Gonçalves (abaixo
esquerda) e a terceira
colocada “O Rock do
Guaíba”, de Rodilon
Teixeira (abaixo
direita)

A disputa foi acirrada, mas a prática de esportes sob o sol que torna ainda mais belo o Guaíba na composição de Luis Reis encantou a todos
Por Fernanda Nascimento
As nuances, cores e subjetividades de uma capital que completa
240 anos em 2012 retratadas por
fotógrafos amadores a profissionais.
Essa foi à tônica dos participantes e
dos grandes vencedores do III Concurso de Fotografia Aniversário de
Porto Alegre. A captura das “Gotas
de Sol, por Luis Reis, conquistou
o primeiro lugar, na segunda colocação ficou “Livre para Voar”, de
Viajantes da Câmera - A Imagem Revista

Ário Gonçalves e em terceiro “Rock
do Guaíba”, de Rodilon Teixeira O
concurso foi promovido pela Câmera Viajante, em parceria com a
Fnac Porto Alegre e apoio de Sul
Fotos Laboratório Profissional e Veleiros do Sul.
Ao todo 207 fotografias participaram da disputa, que em 2012
teve como tema o Lago Guaíba.
Com objetivo de incentivar a produção de arte fotográfica e revelar
novos talentos no cenário fotográfi-

co da cidade, o concurso se propôs
a destacar as diversas dimensões
do cotidiano à beira de suas águas,
seja para trabalho, esporte ou lazer, e da convivência, nem sempre
harmônica, da população com o rio
ou lago às margens do qual a cidade foi fundada e se desenvolveu.
Este ano, a madrinha do concurso foi a repórter fotográfica Adriana
Franciosi, que atua em especial nas
áreas de política, cultura e geral no
jornal Zero Hora. A profissional co-

AS 20 MELHORES FOTOGRAFIAS
FOTÓGRAFO		
Ário Gonçalves		
Carla Cristine da Silveira
Eliézer Müller Skrzek
Elio Y. Abe		
Germano Preichardt
Gutemberg Ostemberg
Jane Alice de A. Machado
Kátia Costa		
Luis Reis			
Luis Reis			

IMAGEM
Livre para Voar
Reflexão sobre o Guaíba
Hey Amigo
Brincadeira Refrescante
Casando com o Cais do Porto
O Dia Dourado
Vôlei
Jóia do Guaíba
Gotas de Sol
Stand Up Padle e o Astro Rei

FOTÓGRAFO		
Luis Reis			
Marcelo Donadussi 		
Marielen Baldissera
Mário Ávila de Oliveira
Nícolas Wondracek		
Raíssa Ruschel 		
Ricardo Augusto de Almeida
Rodilon Teixeira		
Rodilon Teixeira		

IMAGEM
Velejando ao Pôr do Sol
Porto Alegre
O Marinheiro
Revolta
Gerações
Pôr do Sol Apaixonante
Um Rio de Felicidade 02
Curtindo o Entardecer
O Rock do Guaíba

Ronei Broggnoli 		

Jogando Pedras n’Água
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Casa Nova
Rogério do Amaral Ribeiro
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Casa Nova
As portas estão abertas
para os amigos, alunos e
Viajantes da Câmera
Gerson Turelly

Rogério do Amaral Ribeiro

Em uma casa antiga e confortável, a nova sede da escola conta com espaço para salas de aula, estúdio fotográfico e um amplo espaço externo. A Casa fica na Pinheiro Machado, 259, quase esquina com a Independência, na capital
Viajantes da Câmera - A Imagem Revista
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Cinema

Digital

cada um
com a sua
Por Rogério Brasil Ferrari
O cinema é arte tecnológica desde sua criação. No formato analógico, que dominou seu primeiro século de existência, já se associavam aos formatos de alta e baixa resolução qualidades objetivas e subjetivas, de acordo com os
interesses do mercado, não apenas exibidor, mas também
de infraestrutura e equipamentos. À margem do “cinemão”
em 35mm, seja hollywoodiano ou nacional, sempre houve
o cinema de resistência, de combate, guerrilheiro, rodado
em 16 ou 8 milímetros. Com o surgimento do vídeo não foi
diferente, as produções em fitas helicoidais de uma polegada se confrontavam clips no-budget em vhs. O que as
tecnologias digitais de captação e manuseio de imagens e
som trazem de novo a esse mosaico?
A democratização dos meios de produção antevista nos
primeiros tempos parte da premissa de que padrões profissionais de resolução e sampling ficam acessíveis via câmeras, microfones e gravadores de menor valor, permitindo
a realizadores independentes participar da matriz exibidora
em condições mais apropriadas. No entanto, o que vemos
é a indústria apontar para formatos high-end de alto custo e
baixa acessibilidade, as salas optarem por codecs proprietários que exigem codificação dos filmes em caros processos de laboratório, e as redes de comunicação conservarem
suas portas fechadas aos independentes.
A novidade significativa no campo narrativo são as câmeras digitais de filmagem com sensores full-frame, que
proporcionam a utilização da óptica do 35mm, com sua
profundidade de campo controlada pelo autor, na combinação de fatores fotográficos empregados em cada plano.
Sem dúvida o processo digital básico é simplificado em
relação ao analógico, pois prescinde do trabalho de terceiros. No vídeo já era possível conectar a camcorder direto
na tevê e assistir à nossa gravação, sem intermediários, ao
contrário da filmagem em película - a qual exige processos
Viajantes da Câmera - A Imagem Revista
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laboratoriais nem sempre existentes
por perto.
Mas no vídeo analógico a montagem era linear e por copiagem, o que
prejudicava a montagem do material
e o resultado final. A popularização
da edição, a partir do momento em
que passou a ser feita por computador, manuseando arquivos digitais,
foi resultado da simplicidade do processo, além da riqueza não-linear
da montagem em moviola trazida de
volta à cena. Hoje é muito simples
filmar, editar e masterizar movies em
diversos formatos digitais, de alta ou
baixa resolução. O grande mercado,
das salas de cinema e dos canais
de televisão, continua como sempre
pouco permeável ao cinema diferente
dos padrões determinados e seguidos
pela indústria, ditados pelos norte-americanos e reproduzidos ao redor
do mundo, inclusive aqui mesmo no
Brasil.
A abertura dos canais de vídeo na
internet, como o youtube e o vimeo,
permitem que eu seja ao mesmo
tempo espectador e exibidor em meu
canal, o que representa significativo
avanço no campo das comunicações,
embora ainda traga incógnitas no aspecto profissional e econômico. Os
filmes caseiros, que nos anos 1960 e
1970 eram feitos em 8mm e em 1980
passaram a ser em vhs ou hi-8, hoje
encontram sistemas mais simples de
manusear, com excelente nível de reprodução nas televisões de plasma e
LCD. Os filmes de baixo orçamento
dispõem de equipamentos com excelente resultado técnico a preços razoáveis. É claro que o “cinemão” busca
manter a hegemonia, seja incorporando sistemas digitais sofisticados
e caros, seja menosprezando, como
sempre, os demais sistemas e seus
produtos. Enfim, seja a câmera analógica ou digital, o que conta mesmo
é a ideia na cabeça.
Viajantes da Câmera - A Imagem Revista
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Agenda cultural

Especialização

A linguagem na fotografia de moda
Professora Márcia Moraes Molina
Durante minha trajetória como fotógrafa e professora,
inúmeras vezes observei o fato de que exemplos trazidos de
revistas e da internet, particularmente fotografias de moda,
são constantemente utilizadas por profissionais e alunos de
diversas áreas como referências e justificativas para as suas
criações. O entendimento de que a fotografia é uma ferramenta de comunicação que apresenta aspectos importantes
e dinâmicos torna-se cada vez mais indispensável, sobretudo nos dias de hoje, em que o uso de tecnologias digitais
invade o nosso cotidiano.
Mudanças de paradigmas estéticos afetaram o curso da
história da fotografia de moda e mediante esses fatos é
relevante pensar esta foi sendo construída e de que forma
contribuiu para criar uma nova ideia de mundo. Claudio

Marra, renomado pesquisador da área nos provoca a refletir quando afirma que diante de uma foto de moda experimentamos uma possibilidade de comportamento, ou pelo
menos a imaginamos, a desejamos, porque a imagem nos
propõe uma espécie de protótipo de vida, uma experiência
de estilos e de modos de ser. Dito isso, de forma a complementar o pensamento de Marra, chegamos ao que Roland
Barthes, outro renomado estudioso da imagem, considera
como a verdadeira dimensão do sistema da moda, ou seja,
a performance do modelo inserida no universo da fotografia,
como parte integrante de uma apreciação e como substituição do real. Visto que as imagens de moda podem ser
a expressão mais livre da fotografia, onde tudo é permitido,
sua função é a de construir um imaginário fantasioso e excessivo que nos remete a uma ideia, sonho ou um conceito.

Bravura
feminina
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Beliza Boniatti

Por Fernanda Nascimento
O projeto fotográfico “Bravura e Sensibilidade” registrou durante seis meses
o cotidiano das servidoras da segurança pública, tanto no serviço burocrático
quanto em atividades práticas. A equipe
formada por Sandra Genro e o Coletivo
Fotográfico Nondogma acompanhou o
trabalho das servidoras de diversas áreas, em ações como a Operação Golfinho, no litoral gaúcho, o atendimento ao
serviço do 190, as penitenciárias Madre
Pelletier e Modulada de Charqueadas,
sua atuação em batidas em desmanches
de carros, em locais de crime, recolhendo provas, examinando essas provas em
laboratório, entre outras.
A exposição “Bravura e Sensibilidade” conta 38 fotografias, foi exposta no
saguão da Torre Sul do Ministério Público e mais de 200 fotos passando em
telões durante os intervalos da programação do Seminário. Segundo Sandra
Genro, “Quando as representantes da
Secretaria de Segurança Pública nos
propuseram este projeto, sentimos que
estávamos frente a um desafio enorme:
mostrar a sensibilidade da mulher e, ao
mesmo tempo, sua força e determinação
no cumprimento do dever, protegendo o
cidadão, lidando com as mais diversas
formas de perigos, conflitos e tragédias”,
afirmou.
As obras serão doadas a Secretaria
de Segurança Pública e farão parte de
uma exposição itinerante pelo Rio Grande do Sul, ainda sem data para início.

Sandra Genro

Carina Kunze

(De cima para baixo) Bombeiras
de Tramandaí; Mulheres do
BOE em Operação no Beira-Rio;
Presídio de Charqueadas
Revista Câmera Viajante
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Agenda

Maio
A partir de

05
08
14
10
11
15

Fotografia Digital 1 - Turmas manhã, tarde, noite e aos sábados
Fotografia Digital 2 - Turmas manhã, tarde, noite e aos sábados
Fotografia Digital 3 - Turmas manhã e noite
Cinema Digital 1
Edição de Imagem
Iluminação em estúdio

18
22
26

Fotografia de Casamento (curso semestral)
Photoshop
Fotografia de moda (curso semestral)

Junho
Fotografia Digital 1 - Turmas manhã, tarde, noite e aos sábados

Oficina de Flash Remoto

Fotografia Digital 2 - Turmas manhã, tarde, noite e aos sábados

Photoshop

Fotografia Digital 3 - Turmas manhã, noite e intensivo de sábado

Curso de Macrofotografia

Iluminação em Estúdio

Still Life com Splash

Oficina de Roteiro de Cinema

Oficina de Lightroom

Turismo Fotográfico

27/5 Caminho das Artes

7/6 Corpus Christi

17 a 28/7 Cuba

A celebração em Flores da
Cunha e Antonio Prado

Domingo com arte em Morro
Reuter e Dois Irmãos

As belezas e encantos de Havana,
Santiago de Cuba e Varadero

Informações e inscrições www.cameraviajante.com.br
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