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Aos Foto Amadores mais exigentes , e 
o todos oqueies que dese jem o mais oito 
podrão em Serviços de laboratório Foto • 
gráfico, com prazer oferecemos agora o 
nosso SERVIÇO ESPECIAL DE CAMARA 
ESCURA . Único no mundo , foi organizado 
com o fim especial de poder atender de 
forma individual , fóra dos trabalhos feitos 
em sér ie , o serviços de laboratório tais como : 

Revelações em fórmulas especiais 
ou próprios; 
Ampliações para exposições foto• 
gráficos ou quadros ; 
e todo serviço que se relacione com 
o ramo fotográfico em geral . 

Ao colocarmos ao alcance de todos es
te Serviço Especial , damos a cada um dos 
nossos cl ientes o possibilidade de realizar 
trabalhos que só ser iam possíveis num 
laboratór io fotográf ico próprio . 
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28 de .\lJril de l!l:J!J ... 

Xun1a ~ala genfihuente l'e<lida, 110 f.J dit'í<'io Ma1 ·tinf'lli, reune-se 11111 gr11vo dc

aficionado.s da foto g 1·afia , proc111· êt1Hlo dar cori>o t1 idt "ia que h.-'i 1nuito abriga, ·am: 

or'j{é1t1iza1·e11H"e n11111 club e, co1uo tanto!-- que <·xistianl pe lo 111111ulo afo1 ·a, orule com 

maio1 · facilidade JHHles!--etn tro car im1>1·e!'o-sões e conh _ecimentos, 1>1·oc 111·ando o ap e-r

fei( ·oa 111ento mutuo, (·' <Jne 1>1·01111gnasse pela maiol' difuzã o da Arte ·Fotognífica , 

ent1·e 116~ ainda 1>ri1ticam e nt e ig1101·a da. 

8111·gi11 assi111 o FOTO CIJ\;HR Hr\i\ . Df.l~IH .r\Xr_rE, mal'cO inicial de 11111a 110\'a 

él'a 1w1·a a fotogn1fia artística 110 Hra~il. 

ú~ (Ju e ag;o1·a h1g-1·e~!'o-a111 no atual FOrrO-CIS -f.J ( ' Ll t B,f.J B r\XH~IB ..-\NTn - · 

co1uo 1>ouco s ano~ depoi s se t1·a 11sfo1·mo11, com a e xt e nsão de s ua s ath ·idad es tam

b(-111 ao s•·tor da ci11e1natografia - os que ago1·a toma1n co nh e cim e nto com a 

J11a_g-nit11de dt_• suas 1·e aliza<;õ es C' de suas instala('Ões sociais, janrnis J)od e 1·üo , cnt1'C'

(a11to , !--iq11e1· ima~i11.a1 · o que foram os .seus prhn e iro s a11os de , · ida , as luta s e nt iio 

tra, ·aclas para a sol>1·e, ·i\ ·ência da e ntidade . 

O entusiasmo QLW coroou aquela 1>1·i111eira 1·Pu11iiio ben1 d e Jlres!oia il'ia choca1·

se co1111·a a inco111JJrecnsão e a indife1 ·e nc:a do meio, e aos 11atu1·ais hnpe cilhos 

iniciais , ·ie1·am so 111a1·-se a~ e1101·mes dificuldade s oriundas da ~11e1Ta <JIIC' d e ,·astou 

o 111111Hlo e cujos efeitos seuthnos ainda hojr. Ma s foi eutêlo filie ,nai s nma vez se 

1·e,·eJ011 a filH'a paulistana nos novos '"bandeirante s da fotog1 ·afia ", que faz e ndo 

jnz ao \'alo1· dos seus ancest..:iis - dos quais , J)0I' feliz e pl'ot ·c-tica i11s11h·ação tira-

1·au1 a deno111ina ('ão da entidade - n :•nce1 ·a111 todo s os obstáculos. consolidando e 

engra11dece11clo o Clube e irradiando o seu e lã 1>01· todo o terl'it61 ·io nacional. 

G1·aças a êles, o Hra s il ocupa ho,j<" J>osic;.1o das mai!õi d estaca das 110 ce n.ído 

artíst ico-foto g r:ífico internaci o nal e o FO'l'O-( ' l:"il<~ ('Ll;BE BAN 1)1<11 KA:"i'rJ<J <' con

siderado unta das 111.ais 1>11.ía11tes e ntirladt-"s l'otogroífkas de todo o 1111111<10, qu e r 

tnaterial (Ju e r a1·tistica111ente fnlando, apontado af111i P no est 1·.;111~c h ·o como PXC'lll-

1110 a sei· seguido 1>e las de111ais. 

( '0111 justa 1·azâo, 1>01·tanto, a 1,ass.;1;:?:e 111 de 1nais 11111 anh ·e r s .íl'io de s ua f1111-

da<.·.1o (• moti\'o de l'<-'J{O!'-i.iO 1>a1·a todos os estudiosos da .-\rt. e Potográfica e ne s ta 

oportunidade 1·e1ule mo !--as nos s as ho111e nagens a todo s aqueles qu e con1 inigualá\' e l 

es11írito de d e dicação, de rles11re11clhn e nto, tenacidad e e a1no1 ·, inclusiv< -;. co111 o sac ri

fício de inter ésses JJt>sso ai s, tornaram tlossívrl es ta nrngnífica 1·ealidad e que> (> o 

FO'l'O-Cll\E t ' Ll ' RE R:\.\"DEIH .-\.\"TF :, e ntidad e <1111• ho1u·" 8 . Paulo e o Bra si l. 
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Nesta sé r ie de a rti gos qu e t 1·a nsc r e ,·e 1uos do ºCo rr e-o Fotol-{ r a fi co 
S u.da rne ri ca n o", o a ut o r , a u torid a de n1un dia hn e 11te J'eco nh ec irla u a ui alé r ia . 
nos for nece um est ud o deta lh a do d os e le m entos co m posicio n a is da obra de 
arte e cu jo co nh ec in1e n to faci li ta r á ao observa do r , a s u a a n á li se. 

Uma análise de -todos os quadros 

Um quadro é a representa ção de 
emoções e idéias .i:;or meio de man
chas colocadas sôbre uma superfície. 
Urna mancha é uma área de duas di
mensões que se destaca dentre o que 
a rodeia . As manchas, assim como 
todos os qu adros, se compõem de "di
feren ças v isíveis". Uma Única mancha 
em um plano pictórico que além do 
mais se enco ntra em branco (a parte 
em branco não é mais do que outra 
m:::mcha) mostra as seguintes diferen
ças visíveis: existência, nú mero, tama
nho, .i:;os:ção, fcrma (ou contôrno), li
nha, tom , côr, margem, superfície, 
profundidade, movimento, equilíbrio, 
unidade, clareza, domínio e ritmo. 
Destas diferenças, podem faltar a côr, 
a profundidade, o movimento e o equi
líbrio; todavia, devido a uma lei natu
ral que rege os quadros, as outras 
diferenças visíveis deverão existir ne
cessàriamente em uma mancha isola
da. 

Se á mancha se acrescenta uma 
idéia, ela se converte em uma ima
gem, isto é, na semelhan ça com 
algum objeto ou pessoa, ou no símbo
lo de algum objeto, emoção ou idéia. 
Se a imagem está encerrada pelos li-

·mites de um plano pictórico, então se 
transforma num quadro. A transforma
ção · ou transição de uma mancha em 
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imagem e posteriormente em um qua
dro torna, entretanto, mais clara a ra
zão da existência da mancha: a man
cha existe para transmitir uma idéia, 
para representar um objeto (tema). 
Portanto, o conceito que na relação 
abaixo figura sob o título de "existên
cia", pede-se trocar pelo de "assunto " 
(tema ). A representação certa, pode ser 
completa, incompleta ou mais do que 
completa; por conseguinte, o elemento 
de "integridade" também se converte 
em uma das diferenças visíveis. A 
rep resentaç::ío pode se referir princi
palmente a uma demonstração de tex
tura ou a uma indicação de um lapso 
de temi:;o; pode também parecer armo
niosa ou desarmoniosa para o expec
tador. Em consequencia, i:;odemos 
acrescentar: textura, duração e armo
nia, á relação dos elementos de um 
quadro. 

A lista completa dos elementos de 
um quadro - denominados "diferen· 
ças visíveis" - é a seguinte: 

1) ASSUNTO (Tema) - O obieto ou 
pessoa, emoção ou idéia representada. 
É êste o elemento mais importante. 

2) INTEGRIDADE - A representação 
pode ser completa, incompleta ou mais 
que completa. 

3) NÚMERO - As imagens podem 
ser demasiadas, muito poucas ou em 
número adequado. 



4) TAMANHO - As imagens pod .. m 
se r muito grandes, muito peq uenas ou 
do tamanho justo. 

5) POSIÇÃO - As imag ens podem 
esta r bem ou mal co locadas . 

6) FORMA - As imagens podem 
representar a forma do objeto, co rre ta 
ou incorretamente; seu desenho pode 
se r belo ou não. 

7) LINHA - As imagens podem es
tar bem ou mal alinhadas . 

8) TOM - As áreas escuras e claras 
da imagem podem estar bem ou mal 
obtida s. 

9) CôR - As imagens podem re
pre senta r a côr do assunto correta ou 
incorretamente, seja por manc has de 
côr seja por manchas incolores (bran
co e preto). 

10) CONTôRNO (Margem) - A de
finição nítida ou difusa das imagens 
po de ser correta ou incorreta. 

11) SUPERFíCIE - A superfície do 
p lano pictórico pode ser adequada ou 
não para a representaç ão . 

l 2) TEXTURA - A indicação da 
substância de que é feita o objeto, tal 
como o demonstra sua superfície, pode 
ser bem ou mal lograda. 

13) PROFUNDIDADE - A impressão 
de terceira dimensão em um quadro 
pode ser adequada ou não para a re
presentação . 

14) MOVIMENTO - A ilusão de 
ação ou movimento das imagens pode 
ser correta ou incorreta . 

15) EQUILíBRIO - O pêso das ima
gens pode estar distribuido equitativa
mente ou não no quadro . 

16) UNIDADE - A impressão de uni
dade pode estar bem ou mal obtida, 
tanto mental como gràficamente. 

17) CLAREZA - O quadro pode ser 
compreensível ou incomp reensível e 
pode subsistir bem ou desintegrar-se 
ante o escrutínio do observador. 

18) DOMÍNIO - O quadro po de es
ia r dominado pe la imagem ou imagens 
devidas, ou então dominado po r ima
gens de menor importância. 

19) DURAÇÃO - O assun to (tema) 
pode re presentar dete rminado lapso 
de tempo ou cob rir uma duração inde
finida . Ar!lbos podem estar bem ou 
mal. 

20) RITMO - A repetição das ima
gens r:;ode produzir a emoção apro
piada de ritmo no ânimo do especta
-::'.or, ou então tra zer consigo uma im
[:fêssão desagradável. 

21) ARMONI A - O espectador pode 
senEr que cs partes que integram o 
todo no qu adro estão bem combinadas 
e, per esta razão, sentir agrado; porém 
çode também sentir que as várias par
tes não estão bem ajustadas e então 
afirma rá que o quadro carece de ar
monia . A armonia é um assunto de 
opinião pessoa l, sua existência ou ine
xistência não se po de provar objeti 
vamente. 

Tãopou co é possíve l que o homem 
possa analisar e julgar um quadro 
abstratamente. Esta afirmação se apli
ca a todos os espectadores; sem em
bargo, é po ssível para um e studa nte 
dedicado ás artes pictóricas, analis cir 
e julgar um quadro logicamente, sen
sivelmente, desde o seu próprio ponto 
de vista. Tal análise e juízo pode 
fazer-se beseando-se nas 21 diferenças 
visíveis que compõem todo o quadro. 

* 
ASSUNTO (IDÉIA. EMOÇÃO) - A 

primeira diferença visível - O assun
to, o sujeito, é a suprema dife rença 
visível; as demais existem apenas pa
ra servi-lo . As exceções aparentes a 
esta afirma ção são as seguintes: os 
assuntos ou sujeitos insignificantes, os 
quebra-cabeças, os fotogramas abstra
tos e as pinturas que não pa recem di
zer nada ao expectador. Estas são ino 
vações que oferecem os autores que 
querem fazer gala do seu talento, fa
zendo quadros brilhantes de assuntos 
não aprovados, desconhecidos ou não 
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apreciados. Geralmente trabalham pa
ra outros artistas e não para o público 
em geral. O assunto constitue uma das 
fases na produção de quadros. 

O tema ou assunto, pode fazer com 
que um quadro seja valioso ou careça 
de qualquer valor; que chegue a ser 
desejado ou odiado, interessante ou 
aborrecido. Pode custar ao autor a 
vida, a liberdad e e a felicidade, ou 
pode torná-lo rico , famoso, estimado, 
respeitado e poderoso. 

Moral: observe cuidadosamente o 
assunto do seu quadro . Afirmação: 
um assunto excelente com um traba
lho pobre pode obter êxito popular; 
em troca, um mau assunto com exce
lente realização raras vêzes obtém 
êxito. Conselho: descubra as prefe
rências que em matéria de assuntos 
tenham as pessoas que deseja agra
dar e apegue-se a êles. 

INTEGRIDADE - A segunda dife
rença visível - A integridade na re
presentação quer dizer que tôdas 
aquelas partes do quadro que encer
ram uma idéia devem estar presentes 
- mostradas ou sugeridas - no qua
dro. A medida corre ta de integridade 
não pode ser determinada objetiva
mente, porque é subjetiva para o ob
servador. Algu ns espectadores exigem 
que se mostrem todos os detalhes, até 
mesmo os que são invisíveis; outros 
querem que se deixe algo para a ima
ginação: são os que não gostam da 
integri dade explícita. Quando a inte
gridade está sugerida, deve-se deixar 
algum indício dos detalhes que se 
a tenuam ou omitEm. Os detalh es po
dem estar além das limitações do quc:
dro ou r:-er&dc s nas sombras ou por 
detraz de outras imagens. Existem 
duas classes de erros que podem im
pedir que se encontre a sugestão ne
cessária para a imaginação: 

1) a imagem recortada faz fusão 
com pontos ou linhas, aderindo aos 
mesmos e, portanto, não permite que 
a imaginação complete os detalhes 
mostrados com os que estão ocultos. 
Isto sugere uma amputação que traz 
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consigo maus resultados para o qua
dro. 

2) As fusões de tons e côres são tão 
profundas nas sombras, que é impossí
vel para o ôlho encontrar os detalhes 
requeridos para lograr a imagem com
pleta. 

Conselho: descubra primeiro o que 
seu público espera no que se refere 
á integ ridade e apegue-se a isso. 

NúMERO - A terceira dimensão vi
sível - O número de imagens pode 
fazer ou destruir o quadro. Podem ser 
demasiadas ou muito poucas, e cté 
mesmo uma só pode resultar numa di
ferença notável. O número influe na 
correção da representação e é aqui 
que esta diferença se une com a inte
gridade. Esta circunstância também 
pode elevar ou arruinar a beleza do 
quadro. O correto ou o exato exige o 
devido número de imagens para que 
indique o número de objetos: p. ex.: 
12 imagens para os 12 apóstolos; três 
imagens para as três graças. Existe 
uma regra pictorialista que não aceita 
que uma ou duas imagens de objetos 
simples e sem detalhes constituam um 
quadro comp leto. São necessárias pelo 
menos três imagens. Esta regra se 
aplica também quanto a que não deve 
haver mais de 140 ou 150 imagens 
claras e distinguíveis em um quadro. 
Se há necessidade de mostrar milha 
res de im a gens , os pictorialistas afir
mam que devem ser apenas sugeridas. 
Sem embargo, o fotóg rafo moderno não 
est á de acôrdo com êste princínio. 
Existe uma regra antiga de acôrdo 
com a qual as imagens em númercs 
Ímpares produzem melhores qua
dros do que os que a ::; tê!:., c:n núme
ros pares. Isto provém da tendência 
dos pictorialistas de fugir da simetria 
es táti ca, do ritmo alternado uniforme 
mente ou não ao longo de um eixo de 
simetria. Os artistas modernos, os que 
se ocupam de decoração e os pintores 
de igrejas, não fazem conta desta re-
gra. (continua) 
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Cec11ica da 

Óeparação 

Sempre houve empenho, na fotogra
fia, em se consegu ir a libe rtação da 
restrita e banal cópia fiel do negativo, 
de maneira a dar ao autor elementos 
para uma creação próp ria e original. 
Porque, apesar disso, os clássicos pro
cessos gráficos não puderam se man
ter, iá foi muito explicado. O estilo de 
pintura ao qual êsses processos esta
vam ligados, pertence ao passado . Pa
ra concepções modernas, os processos 
eram muito complicados e ficou-se 

de ConJ 
L. Ew. GRüM 

( Ad a pt a do ele FOTO PRI S ~L-\ ) 
( llu,t ra~õe~ 11elo Au to ,·) 

ainda mais sensível contra transgres
sões que falseavam o caráter de foto
grafia pura. 

Vale a pena, porém, chamar a aten
ção novamente para um processo que 
permite à própria creação, uma ex
traordinária liberdade de ação na rea
lização de trabalhos de efeitos liberais 
que~ no entanto, se mantêm e stritamen
te dentro dos limites da fotografia: 
trata-se da técnica da "separação de 
tons", idealizada por Romer, e conheci
da há aproximadamente 20 anos. 

Pabage m exec utada c-111 -! to nalidade:,.. 
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Hrtl·ato de 11111 111<'di<'o (e1n :i tons). 

r!G.5 . 1A -,5A 

De maneira simples , explic::- se estcr 
técnica como sendo uma extrema sepa
ração de tons. A separação é tão ace:'1-
tuada que as várias tonalidades ficam 
sem ligação entre sl, eliminando-se 
completamente as pequenas nuances. 
O efeito é b:rstante original , e a técni
ca em si não oferece · dificuldades; estas 
são encontradas noutro sentido, ou se
ja, na escclh:r de motivos apropriados 
e na limitação das diversas tonalida
des que poderão ser manobradas á 
vontade, tornando atrativo o referido 
proce sso. 

Os motivos mais apropriados são os 
que permitem uma interpretação larga 
e lihéral, com abstenção dos detalhes, 
como por exemplo, os- retratos de cará
ter, as paisagens amplas e também 
algumas naturezas mortas. 

A execução técnica pode ser de dife
rentes maneiras. Acons e lhamos, no 
entanto, obedecer uma certa norma de 

Oe ~e n, ·oh·itnento do proc esso - FIGS. t a ;; - ci nco co1l1as do negati, ·o 01·ig i11al, copiadas em 
pa J>el extra-d ur o, co 1n diferentes exposic;.·ões. FIGS. IA a 5A - cinco cópias (e1n negati, ·o) obtidas 
}>OI' co nt acto das prilneiras en1 Jlapel tainb('nt ext1·a- d111·0. FIGS. 1 R a SB - as to nalid ades d~fini-

fivas resJlectivas, obtidas copiando os negativos e1n pH1lel e 1n filut Pen11.>1·i11t Film. 
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trabalho e não fazer experiências a 
esmo, porque o dispêndio de material 
e de tempo é relativamente grande. 

Recomendamos como sendo o mais 
seguro, o seguinte método: 

Escolhido o negativo original, fazem
se nas margens do mesmo uma ou mais 
marcas de referência. Para tal fim 
'..ltiliza-se de p refer ência uma solução 
forte de neucoccin. Nos lugares colori
dos pela solução, assinalam-se as mar
-::ações, cortando um pequeno encaixe 
na margem, ou riscando-se com uma 
agulha. Do negativo assim preparado, 
fa zem-se 5 a 8 cópias, com exposições 
diferentes, em papel fino e extra-duro, 
empregando-se revelador também de 
con traste (fig. 1 a 5). Na secagem das 
cópias deve-se observar que elas não 
enruguem e também deve-se evitar de 
alisá-las sôbre o canto da mesa, a flm 
de não deslocar as marcas de refe
rência. 

Na comparação das cópias iá se 
pode cogitar do número de tonalidades 
que se quer utilizar, resultando daí a 
escolha das cópias que serão empre
gadas na elaboração posterior do pro
cesso. Deve-se procurar trabalhar com 
o menor número possível de tons - 3 
a 4 - a fim de se obterem efeitos mais 
marcantes. Nem todos os motivos se 
prestam para tal limitação, havendo 
ca sos em que há necessidade de 5 a 7 
tonalidades para se conseguir um efei
to harmonioso. Todavia, deve-se ter 
em conta que quanto maior fôr o nú
mero de tons, tanto menor será a dife
rença entre as várias nuances, apro
ximando-se assim da cópia original e 
pe rdend o o processo o seu principal 
efeito. O ideal será, portan to, a utili
zação de apenas 3 ou 4 tonalidades. 

Das cinco cópias escolhidas fazem
se outras tantas cópias, por contacto e 

• 
Trabal ho executado e n1 uni único tont, de111on:-.

h'ando a g l'ande elasticidade do processo. 

com expos1çoes iguais, em papel fino 
e extra-duro, com revelações também 
:foras . (figs. lA - 5A). Estas segundas 
::ópias (em negativo, no papel) iá serão 
tão duras que quase não apresentam 
meias tintas. Nelas iá se reconhece o 
limite dos tons. Tem-se agora, ainda 
a possibilidade do retoque com o re
dutor de Farmer ou a tinta opaca de 
cobrir negativos, de acôrdo com o que 
se pretende: clarear ou escurecer de
cerminadas partes. 

Daqui por diante a continuação do 
trabalho é simples e rotineira. Re
:::-opiam-se as últimas cópias em filme 
fino e contrastado (Perutz - Peruprint
film F 01) e revela-se em hidroquino:-ie
soda cáustica, revelando a fundo. O 
resultado são diapositivos com as 
sombras completamente opacas e as 
luzes com aspecto vitreo. Êstes diapo
sitivos são nbvamente copiados, no 
mesmo tipo de filme, com bastante ex
posição, e revelados delicadamente 
em revelador fino, Rodinal 1 :80. Os 
negativos parciais assim obtidos, (f i':'. 



1B a SB), de pois de bem secos , sã o 
superpostos e depois de acertadas as 
ma rcas de refe rência de maneira a 
coincid irem perfeitamente, são cola
dos, formando assim o conjunto como 
se fosse um Único negativo para o tra
ba lho final de ampliação . 

A desc rição da técnica, na verdade, 
é mais complicada do que a sua efe
tiva elaboração. É preciso experime n
ta r para se convencer. 

A p rincípio, o êrro mais comum está 
na esco lha dos dife rentes tons , não se 
ob tendo um efeito ha rmonioso, ou as 
pa rtes maiores apa recendo num cinza 
monótono. Êste êrro só pode se r sa
nado pela experiência; talvez será ne
ce ssá rio subs tituir um ou outro tom. 
Porisso, recomenda-.se a elaboração de 

maior número de tonalidades, do que 
o nece ssário para o trabalho final , a 
fim de se poder escolher a s que mais 
se adaptam para o efeito de sejado . 

Um outro êrro se origina fàcilmente 
pelo fato de os negativos finais (os 
que são montados) estarem revelados 
muito densamente. Forma -se um nega
tivo mu ito denso que só pode rá ser 
amp liad o em papel muito sua ve; ne stes 
papéis, ent retanto, o preto não se des
taca suficientemente. 

Quan to mais tonali dades se u tilizar, 
tan to mai s fino e transpa ren tes devem 
ser os negativos de montagem . Tam
bém neste sentido a experiência forne 
ce, com o tem po , a necessá ria segu 
rança . 

XU SALÃO IN l'Ei\NACIONAL DE ARTE FOTOGRAFICA DE SÃO PAULO 
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d e t·o~ t111ne, n o 1n[•.!-. de !--e t e 111hro J)l'ú x i m o. 

("prta n1P q H E' ,i;í ~ !:' inq., oz (lp finil i van1 e n te n o 
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A S ABERRA ÇÕES D AS OBJETI VAS 

Uma lente simples geralmente produz 
uma imagem imp erfe ita do objeto em vir
tude de defeitos óticos denomin ados aber
rações . Estas pod em ser de , vários tipos. 
produzindo efeitos também diferentes e 
corrigem-se juntando várias lentes, sele
cionando a qualidad e dos materiais com 
que são fabricada s e dando-lhes formas 
especiais. 

Neste pequen o artigo vamcs analb ar 
rápidamente essas abe rraçõ es, suas caus as 
e os princípios de suas correções. 

1) Aberração astig má tica - impede de 
obter, ao mesmo tempo, nitid ez nas linh as 
horizontais e na s ver ticais. Uma objetiva 
com tal defeito não per mite pôr em foco, 
sim ultâneament e, as linh as verticais e 
horizontais de um objeto si tuado no mes -

mo plano. Diafragmand o-se, corrige-se em 
parte es ta aberração. A correção perfeita, 
entreta nt o, é obtida com a junção de vá
rias le ntes com diferent es índices de re 
fração. 

A objetiva cor rigida d enomina-se ana s
tig m ática e permite por em foco e obter 
a mesma ni tidez em t ô d as as linhas, 
quaisquer que sejam as suas direç ões ou 
inclinações . 

2) Aberra ção cromátic a - não permite 
a formação , no mesmo plano, das imag ens 
das partes azuis, verdes, amarelas e ver
melhas de um objeto sit u ado n um mesmo 
pla no perpendicular ao eixo ótico. 

Sab emos que o prisma decompõe a luz 
b:-anca ncs seus vá r ios elementos, ou seja, 
em raios de côres roxa, lilaz, azul, verde , 
amarelo, laranja e verm elho. Uma lente 
simples, especialmente nas extremidades, 
ass emelha -se a um prisma e desviando 
diversamente os raios coloridos produz 
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Claudio Pu gliese - F . C. C. B. 
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im age ns separadas. Êste defeito, pouc o 
aparente no centro, corrige-se q uase to
talmente diafragmando a objetiva; se, 
porém, se deve , trabalhar com grand es 
a berturas , então deve-se colar u ma lente 
convergente a uma diverge n te com ig ual 
poder de dispersão, mas no sentido inver
so. As imagens de tôdas as radiações se 
formarão, então , no mesmo plano. 

As lentes que apresentam êste defeito 
se den om in am anacromáticas e são ás vê
zes emp rega das para de ter min ados efe it os 
ar t ís ticos; as lent es corrig id as são ch am a
das acromática s e, como dissem os, permi
tem a obte nção, no mesmo pl ano, de tôdas 
as image ns ori un das dos vários ra ios co
lor idos nos quais se decompõe a lu z bra n 
ca ou lu z solar . 

3) Aberra ção de coma - É um caso 
par ti cul ar de aberração esférica, conse 
qüe nt e da lei de refração, a qual prod uz 
o desvio de raios lu minosos . 

Em conseq uência, não permite a forma
ção, no mesmo ponto, da imagem de raios 
parale los entre si mas obliq u os em re lação 
ao eixo ótico. Os raios centrais cr uzam-se 
no foco da objetiva mas os raios margi
nais cruzam em ponto si tu ado mais perto 
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da objetiva de maneira que, a medida 
que se distanciam do centro, a imagem se 
torna cada vez mais alongada. 

Esta aberração atenua-se parcialmente 
diafragmando, mas de preferência colando 
lentes convergentes a lentes divergentes 
com os mesmos defeitos, mas em sentido 
contrário para compensar as sucessivas 
refrações. 

4) Aberração d.a curvatura de campo -

Os planos nos quais se encontram o objeto 
e a imagem dizem-se conjugados. Com 
uma lente apresentando aberração da cur
vatura de campo, as imag ens de pontos 
situados no mesmo plano perpendicular 
ao eixo ótico não se formam num outro 
plano, paralelo áquele, mas numa superfí
cie curva. Corrige-se êste defeito pela 
diafragmação, ou justapondo lentes con
vergentes com outras divergentes. 

5) Aberração da distorsão - Não per
mite reproduzir regularmente as linhas 
paralelas do objeto, senão no centro da 
imagem; nas margens, essas linhas ficam 
curvas e conforme o diafragma e.steja na 
frente ou atraz da lente, a curvatura das 
linhas será no sentido do centro ou dos 
ladcs. Se o diafragma estiver na frente ., 

as linhas abrir-se-ão para as estremidades 
curvando-se para o centro; se estiver 
a traz, ocorre o inverso; linhas abertas no 
centro, e apertadas nas margens. 

O diafragma não influe na correção 
dêste defeito, o qual é sanado com a jun
ção de várias lentes apropriadas para tal 
correção. As objetivas assim corrigidas, 
denominam-se retolineares. 

6) Aberração de esfericidade - Não 
permite a formação, no mesmo ponto, de 
imagens formadas por raios vindos do 
infinito e paralelos ao eixo ótico. Êst es 
raios são desviados de forma desigual, 
sendo que os raios centrais sofrem pe
queno desvio enquanto que os marginais 
desviam-se fortemente. Em consequência, 
o centro da imagem será nítido, ao passo 
que as margens ficarão desfocadas. Êste 
defeito é ocasionado pelo fenômeno da 
refração e corrige-se colando uma lente 
convergente a uma divergente, ambas com 
o mesmo defeito, mas em sentido oposto. 

A objetiva corrigida denomina-se apla
nática e produz imagens nítidas tanto no 
centro como nas margens. Compõe-se por 
3 lentes simples: uma convergente, uma 
divergente e outra convergente coladas 
juntas, de maneira a compensarem os 
respectivos defeitos. 
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Derel Bin - F. C. C. ll. 



"PONTO FINAL" 

Alfio Trovato - F. C. C. B. 



O IV CONCURSO NACIONAl O[ CIN[MA AMADOR 

D e 1lois de publi ca do o res ultado do últhn o co nc ur ~o, al g un s dos 

jul g ador es , a tJe dido do , 1e s-pe rtin o " l:L 'rL\lA HORA " ext e rnaram s uas 
hn1>ressões sô br e o n1es 1no . Tran ~cre v e mo-las, po is são de int e rês1-,e par a 

a 0 1·ienta ção elos noss o s ci ne -an1ad o res . 

Todo mundo hoje toma conhecimen
to do cinema brasileiro. Depois de 
º'Simão, o Caôlho" e "O Cangaceiro" 
parece que a Sétima Arte passou a 
exlstir de verdade no Brasil. Êste, po
rém, é o cinema-indústria, o cinema 
prof' ssional, que se vale de todos os re
cursos da técnica (e de alguma arte), 
para fazer comércio. E como todo co
mércio, seu objetivo quase único é ga
nh ::ir dinheiro. Há, porém, o outro ci
nema . Dispondo de menor orçamento, 
cem tudo em escala redu zida, é o ci
m,ma que i:ode, em ve rda de, ::nelhorar 
o i:rimeiro . É mais experimental e me
nos pretensioso. É o cinema da boa 
vontade, do esfôrço pràticamente indi
vidua l e iso lado : é o cinema amador. 
Embora conhecido entre nós, suas pos
sibilidades não foram a inda p lenamen
te exploradas, salvo raras exceções. 

Tivemos, como de legado do Muse u 
de Arte Moderna, ensêjo de integrar, 
recentemente, a Comissão Ju lgadora 
do IV Concurso Cinematográfico Na
cional para Amadores, ce rtame que o 
Foto-cine Clube Bandeirante realiza 
com entusiasmo que cresce de ano 
para ano . Infeli zmente, porém - se
gundo nos disse um dos componentes 
da comissão - o nível de qua lidade 
está c:::rindo de modo sensível. O cine
amadcr quo pretenda di sputa r uma 
coloccção em concu rsos seme lhantes 
não pede - pelo menos não deve -
apresentar -se com certos tii:;os de fil
mes. Já não nos referimos à par te téc
nica, me cân ica ou artística; queremos, 
apenas, frls-:-r a impropriedade de nú
merosos assuntos ou temas de que 
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lançam mão. Certos filmes feitos em 
tamília, que deveriam ser como albuns 
para regist rar os "encantos", as "gra
cinhas" dos pimpolhos, não deveriam 
sequer ser insc ritos. Cremos que as 
imagens ou a seqüência de cenas, 
c::osturadas ou não, só causam satisfa
;:ão aos membros da p rópria família 
do "herói". Para as pessoas que assis
tem a êsses filmes, as quais não são 
ligadas por nen hu m pa ren tesco ou 
afeição a lguma aos "prodígios", tor
nam -se êles pretenciosos, ridículos, 
quan do não tolos. Somos, po r isso, de 
parecer que uma seleção prévia deve 
have r, a fim de que, em ce rtame s dessa 
natu reza, não se apresentem seme
lhantes produções de caráter exclusi
vamente familiar e doméstico. 

Verificamos have r muito esfôrço, 
enorme boa vontade e forte desejo de 
:::rcerta r. Lamen tàvelmente, porém, nú
mero sas ten tativas fracassaram do mo
do ma is ab soluto e total. E é :cenc. 

Os p remiados, a nosso ver, merece
ram re almente as distinções qu9 s3 
lhes confe riram . E dent re todos, qu2 -
remo s: fa zer especial refe rência a Be':le
dito Junq ueira Duarte, inegavelmente 
o mes tre do doc umentário científico (e 
co lor idGJ) no Brasi l. A próp ria Europa 
já lhe · reconheceu êsses méritos . Seu 
"kodacrome" "Colecis tectom ia" nos 
deixa pe rp léxos; sua penc1a como 
"camera man" é tão exata e preciso 
quan to a do cirurgiao. Não se fica 
saben do qual o mais hábil dentro d9 
seu respectivo gênero. Jean Lecocq 
reve lou-se dono de muito bom gÔsto e 
d2 rica imaginação com "Um dominqo 



qualquer" (que poderia ser mais cor
tado para ganhar mais intensidade 
ritmica) e "Um paraiso terrestre" (ex
celente colorido). "falsários" longa 
metragem, demonstra, antes de mais 
nada, dedicação, esfôrço e domínio da 
vontade. "Bôlso Vazio" está bem rea
lizado, com boa fotografia e relativa
mente bem cortado. "Não me deixes" 
constitui magnífico tema desafortuna
damente mal aproveitado. É pena que 

"Apreciando a categoria de filmes 
de enredo, apresentados neste concur
so, posso afirmar que a maior parte dos 
trabalhos procurou seguir uma orien
tação tipicamente sensacionalista, mo
léstia que hoie, infelizmente, está in
feccionando uma grande parcela das 
produções francesas e que iá é tradi
ção no cinema mexicano. Assim fo
ram vistos: "Quando o instinto Peca", 
um tema pesado para o cinema pro
fissional e mais ainda para o amador; 
"Falsários" da equipe campineira, 
reafirmando o velho ditado "o crime 
não compensa"; "O Viciado" uma 
tentativa arroiada e por isso mesmo 
acima das possibilidades dos autores 
e "O Segrêdo da Máscara", uma tra
gicomédia de misteriosas personagens. 
No gênero policial, êstes foram os fil
mes de maior aspiração, destacando-se 
pelo esfôrço e dedicação "Falsários" e 
"Quando o Instinto Peca", que excluin
do o tema, apresentou boas qualidades 
técnicas. 

Fugindo aos assuntos tétricos e ain
da na categoria de enrêdo, encontram
se "Bôlso Vazio", premiado em primei
ro lugar, demonstração incontestável 
do ótimo aproveitamento da equipe 
que o realizou, ainda freqüentando o 
"Seminário de Cinema". Reune o fil
me uma parcela muito boa de valores 
e sobrepujou largamente todos os de
mais trabalhos . "Saudade", como o 

• 

a exuberância da luz do Norte e do 
Nordeste desapareça em todos os fil
mes de lá procedentes. Tem-se a im
pressão de que essas regiões de nosso 
País vivem na semi-obscuridade, numa 
penumbra dolorosa, que entristece e ... 
aborrece. 

Êste é o outro cinema que o grande 
público, em sua quase totalidade, 
ignora . 

Mucio P. Ferreira 

título diz, não consegue transmitir ao 
espectador a menor parcela da emo
ção que o título poderia fazer esperar. 

Vimos ainda "Um riacho corre para 
o mar", idéia esplêndida que o autor 
não soube traduzir em linguagem de 
bom cinema. 

No setor documentário somente se 
destacaram "Um domingo qualquer" e 
"Paraisa Terrestre", ambos premiados 
e do mesmo autor. Os filmes restantes, 
especialmente aqueles que compuse
ram a representação recifense, apre
sentam deficiências muito sensíveis a 
partir da fotografia, sem transparência , 
cinzenta , não permitindo muitas vêzes 
definir o que se desenvolve na tela. 

Dêste certame, resultam para mim 
as seguintes conclusões: 

l.ª - Houve entusiasmo e arrôio na 
escolha de alguns temas no gênero de 
enrêdo, que constituíram agradabilís
simas surpresas pela realização no que 
pese os assuntos que êles contêm. 
Abriram novos horizontes no setor 
amadorístico, até então sofrendo séria 
inibição na apresentação de histórias. 

2.ª - Os documentários, em grande 
número, se encontram em três catego
rias: bons, regulares e péssimos. Em 
oposição aos outros concursos, quando 
êste setor se apresentou enriquecido 
de trabalhos muito bons, neste certame , 
o nível desceu assustadoramente . 
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3.ª - Uma boa parcela dos nossos 
ama dores deve se in teress a r em apre
sen tar seus filmes - mesmo os mai s 
mo de stos - em projeções de clubes, 
pa ra poderem ver seu s traba lhos cri
ticad os since ra e con strutivamente e 
da í absorverem novos ensinamentos e 
co rr igi rem , sem ma iores contratempos, 
suas naturais deficiências. Para supe-

1.º CONCURSO DE ORIENTAÇAO DE 

CINEMA AMADOR 

Com o intuito de dar maior impulso ao 
cinema amador, procurando conseguir a 
formação e colaboração de novos valores 
na difícil arte de filmar, o Foto-cine Clu
be Bandeirante resolveu promover uma 
série de concursos, com o objetivo de in
centivar os principiantes e encorajar os 
indecisos, a fim de que seu s filmes sejam 
não somente julgados e premiados, mas 
principalmente analisados de forma ame
na e construtiva, dando ao cineasta ama
dor uma orienta ção que lhe seja meio 
seguro para aprofundar conhecimento s e 
produzir filmes isentos daquela s falhas 
comuns a todos os principiantes. 

Êsses con curso s estarão ab ertos a qual
quer amador , sócio ou não do F. C. C. 
Bandeirante, _podendo concorrer com 
filme s em 16 e 8 mm., mudos , sonoro s ou 
sonorizados, em preto e branco ou em 
côre s, de curta ou longa metrag em, de 
enredo , documentário ou experimental. 
Ao s trê s primeiro s colocados ser ão confe
r idos diplomas de honra. 

O primeiro concur so terá lugar em j u
lho próximo , e as inscrições , qu e são gra
tuit as, serão recebid as a té o próximo dia 
30 DE JUNHO. 

Para maiores es clarecimento s, os inte
ress ado s poderão procurar o Sr. Jean 
Lecoc q, Diretor Cinematogr áfico do Clu
be, diàriament e, pelo telefone 33-147 5, ou 
pess oalmente , às segund a-feira s, na sé de 
do F . C. C. Bandeirante, à rua Avanh an
clava 316, elas 20 às 22 hor as . 
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raro cinema amador essa fa se, devem 
os no ss os cinecl ubes, e principa lmen te 
o Foto-cine Clube Ban deirante, incenti
va r com freqüência, ca da ve z mai or , a 
exibição de filmes amadores com am
p los debates e d ivu lgação, contribuin
do pa ra o aprimoramento dos menos 
habilita dos e premiando os de maiores 
possibili dades . 

Antonio S. Victor 

CURSO DE LABORATóRIO E QUíMICA 

FOTOGRÁFICA 

Mais um curs::, de grande impor tância 
para o amador -fotógrafo ser á promovi do 
pe lo F oto-cine Clu be Ba n de ira n te, te ndo 
em vis t a, pr in cipa lme nt e, proporc ion ar 
aos ama dore.s novos aq u eles conh ecime n
tos indi spen sáveis p ara a boa exec ução de 
tra balh os fo tográficos. 

Êsse curso qu e abra n gerá n ão só a teo
r ia como a prá ti ca de labora tór io, será 
orie nt ado pelo Sr . Odilon Amado , P rof. de 
Quím ica Indu stria l da Esco la Técnica 
Macke n zie e pr ofund o conh ecedor da ar te 
fotográf ica e será iniciado n o dia 7 de 
maio, compree nde ndo, ini cia lmen te, uma 
série de pe lo menos cinco pales t ras pre 
paratór ias, du ra nte as quais serão minis
trad.os os con h ecimentos mín imos indis
pensáveis ao conhecime n to e manipu lação 
dos vár ios prod utos quí micos usados em 
fotografia e seus éf eitos. Em seguida ás 
pa lestras, serão dadas as aul as práticas 
de laboratór io, as quais abrangerão: 

a) em ul sões e ti pos; 
b) reve ladores , seus ag entes e efeit os 

respectivos; 
c) correção de negat ivos; 
d) lavagem e fixagem, fixadore.s, agen 

tes e efe it os; 
e) cópias e amp liações; diaposit ivos , pa

pe is e reve ladores para pos it ivos; 
f) refôrço, rebaixame nto, virage .ns e 

out ros processos de laboratór io; 
g) acabame nt o, re t oqu e; 
h) 9m ul sões a côr es, revelação, etc .. 

As palestras preparatórias são abertas a 
todos os interessados; para as aul as práti
cas, porém, h á n ecessida de de pré vi a ins
crição, a qual é inteirame nte grat ui ta . 



ORIENTANDO o AMADOR 
(cn, ·ie•nO !i-uma có1>ia até 12x12 , de 1>refe rê ncia e ,n papel brilhante, e fa<,·a a consulta tJne deseja i') . 

.1 

1 

,1. G. CA IH "ALHO - Hapira - Um bom retrato. 
tendo utilizado com bastante acêrto o fundo 
neutro. Aconselhamos o corte indicado . ele m a
neira a aproveitar melhor a cabeça, bastante 
express iva, apezar cio olhar m uit o lat eral. Com 
uma amp liação bem executada ter ã um quadro 
de boa qualidade. 

J. G. C . .\IH 'AJ , HO - ltapira - Sem dúvida é 
esta a melhor elas quatro fotos que no s enviou. 
Como fotografia ele interior estã imp ecável, bom 
â ngulo ele tomada e a cóp ia ótima, com belo 
rend im ento elas me ias tintas. Permite vários 
cortes , alguns 1nuito or iginais e interes santes, 
ele estilo "moderno", como se costuma dizer ... 

('. A. S. - Capita l - Sua 
fotografia, se bem que tra· 
tanclo um assunto j ã bas· 
tante con1un1, n1erece ser 
ampliada. O tema é semp re 
interessante e foi muito 
bem enquadrado. A cópia 
que nos env iou estã bastan
te satisfatória . Quanto aos 
trabalhos ele salão, não h ã 
r estrições para o uso ele pa
pel brilhante; muito ao con
trário , vem sendo ca da vez 
mais usado por grandes ar
tistas ... 
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r\ ina11 g 11l'ação d o 1.0 Salfio d e ,lahoticahal com1larece1·a111 t'C'IJl'eSf'nta ções de vário s club es l)a uli s
ta~. Xo prime-iro clicht' ,·t_•mo~ os S 1·s. :-\ltair ..-\l eixo de So uza do F. C. Hi oc lar ·en se, Ed u a rd o 
~ah ·a to1·e f' Plínio S . .:\le nd es do 1". C. ( '. Band e il' a nt e, l ºli ~i-.e~ F. ~un es do F. C. C. Scu1 cc1rl e 11sl', 
Hub e n!õ-~l,e ixeira Sccn ·o n e, do P. ('. C. de Jaboticabal e Or. Be nat o R1·11110, on. Pref ei t o d e ,lah oti
ca bal. 2 - l'm ai-.fJec to da i11a11gu1·ação, ao se ,· col'tada a fita ~irnbí>lica, por Da . .:\lal'Ía de 

l.0111·d(•í-- T eh.C' it·a , 1·e1)1'e!>-e11tanh • da :-- .. ,~olhas,,. 

vf tividades Jotograficas no País 

FOT O-C'l.\"l,J CL l°B~ J l)J<; ,I.\BO 'l'H', \IUI , -

lniciou brilhantemente as suas ati\'idacles a 
entiJacle que reune os aficionaclo ela bela "Ci
C:a 'e elas Rosas·· e que é presiclicla pelo entu
siasta e dinân1ico an1ador, Dr. Rubens Teixeira 
Scavone . 

O seu 1.0 Salão :'.\"acional, aberto a 29 ele març-o 
últin10, caprichosan1ente organizado . alcançou 
pleno êxito, clêle pnrtit"ipanclo os mais impor
tantes foto-clubes do país, com 24G trabalhos 
expostos. Ao ato inau gural. que constituiu u1n 
\·ercladeiro acontec in1ento artístico-soc ial, eon1-
parf'ce1 am as altas autoriclacles e e lementos de 
destaque ela sociedade local. bem como número
•as clelegações das principa is enticlacles congê
nc1 es cio Estado. as quais tivcran1 a n1ais frater
nal e corclial acolhida por parte cios componen
tes cio F'. C. C. ele Jabotic-abal. A c·o,wite do Dr. 
Renato Bruno, de!. Prefeito )lunieipal, e-orlou a 
fita simbólica - que muito apropriadamente 
consistia num filme fotográfico 35 mm . - a 
Exma . Sra. Da. '.llaria ele Lourcles Teixeira, pro
{(enito1 a cio Pres. do F. C. C. Jabotieabal e Re
da tora Chefe elas "Fnlhas'' desta Capital. 

Á noite, no amplo salão cio Clube ela ciclacle, 
rea li zou-se uma projeção ele cllaposith·os em cô
res, ele autoria de amadores lo ca is e do F. C. C. 
Bande irante , á qual assist iu tôcla a socieclacle ele 
Jaboticabal e que obteve amp lo sucesso. 

Vários prêmios foram confericlos, nos termos 
cio regulamento cio salão, aos concorrentes lo
cais, sendo os trabalhos julgados por uma co
missão composta pelos srs. Eeluarclo Sal\'alore, 
José Yalenti, Alfio Tro\'ato, Adernar Jlanarini e 

Rene Schoeps. resultando Yencedores. em l.º lu
gar: Dr. Rubens Teixeira Scavone (com "Abstra
ção"), em 2.0 e 3.0 lugares, José Rami (com 
"Tumiaru'' e "Maia"), em 4.0 lugar, Altair A . 
Souza (com ··o regresso''), e em 5 .0 lugar, \\ 'al
dir Turco (com "Floracla'") . Obti,,eram men
ções honrosas. os srs. Pedro Kosralla, Ruben 
T. Sca,·one, José Rami e Frederico C'stin i ,:\Teto. 

Dll'OH'l'Al'i 'I'~~ l{~~U.\"IAO - Como clissemos, 
á inauguração cio l.º Salão ele Jabot icaba l com
pareceram delegações dos mais importantes 
clubes cio Estado, a saber: F. C. C. Bancleirante, 
Câmera Club ele Santo Anclré, F. C. C. Sancar
lense. F. C. C. Ribeirão Preto, F. C. Aracoara e 
F'. C. C. Amparo, chefiados por seus presidentes, 
respectivamente Srs. Dr. Ecluarclo Sah,atore, 
Rene Schoeps, Dr. Ulysses F. Kunes, Dr. O mani 
Emboaba. Osório S . )Iello e Oli\'ier H. Heilancl, 
que se faziam acompanhar por ,,árias outros 
•liretores e associados. 

Aproveitando tão magnífica oportuniclacle, 
,·euniram-se os representantes das referidas enti
dacles, juntamente com os do F. C. C. de Jabo
ticaba l, a fim ele estuclarem mecliclas para in
c-re1nentar e facilitar o intercân1bjo entre as 
assoc iações fotográf icas do Estado. Várias deli
berações ele int e r êsse foram tomadas nes se sen
tido. procurando-se evitar a cluplicidacle ele sa
lões nas mesmas clatas, com a organização cio 
"circuito de salões ele S . Paulo", que será pô to 
em execução já no próximo ano, sob a orienta
ção cio F. C. C. Bandeirante e ele conformidade 
com o calendário aproYaclo na ocasião . 

• 
X11rn(•1·0~0 e ~e leto J)í1blico co 111pa 1·c-ce11 ;'i 
Cel'iln ô nia , J)t"'l'COl'l'endo cle,uoraclamente a 

n1ot--t1·a de arte . 



CONCURSOS I N TER NOS 

A CLASSlPIC'A Ç.\O GB IUJ , nB 1!)52 - De 
confo rmi clacle com o regulamento cios concursos 
internos cio F. C. C. B. foi levantada a classifi
cação gera l cios assoc iados que participaram dos 

co ncur sos ele 1952, r esu lt a ndo c la ss ifiea elo s, nas 
vár ias categ orias: 

Se ni ors - em l. º lugar: Ecluarclo Sah ·atore; 
em 2.0 lu gar : Alclo A. ele Souza Lima; 

"m 3. 0 lu gar: Fran cis co A. Albuquerque . 

.JUnior s - e in 1.0 lugar: Aclen1ar ::\fanarini ; 

e m 2.0 lu gar : Marcél Giró; 

em 3.0 lu gar : Ei gy ri o Sato . 

Xo, •íss imos - em 1. 0 lugar: Roberto Go :loy 

Moreira; 
em 2 .0 lu gar: Clauclio Pugliese; 

em 3.0 lu ga r: Paul o l\linen ·ini. 

Sec<,·.1o ºCo lo ,·" - Nos concu r sos ele cUaposi-

ti1·os em côres, a c lass ific ação foi a seguinte: 
em 1.0 lugar: Adernar '.\1anarin i; 

em 2. 0 lugar: Joaquim ela Si lva lllencles; 

em 3.º lugar: B ere l Bin . 

. . Pl{0)10 Çõ~1S: De co nformicla cle com o dispos

to no regulamento int er no , foram promovidos 

p a r a a categor ia ele se nio1·s os Srs. Adernar 1\1a

narini e l\farcel Giró e para a categor ia ele j u
nior s o Sr. Roberto Gocloy '.\lareira. os quais 

a tingir am o núm ero ele p ontos necessários. 

Aos c la ss ifi cados, se r ão clistribuiclos va lio sos 
p r êm io s. 

0 C:\ .. ~~X U.-\ RIO ])E l!J;;'J - co::fo· 1112 :á 
notician10s. os concursos inte1 n os, para o cor r en
te ano de 195 3, obc !e.:·crã o aos segu!nt~s tenias: 

Abril 
l\fa io 
Junho 
Julho 
.\s:ôsto e 
Setembro 

Outubro 
:--.-o,·e mbro 
Dezembro 

:..\~0Yin1cnt o 
Tem:1 li 1Te 
Atmo sfera 
'.l.'Pma livre 
( não ha ,·erá coneursos, co1n a 1 ca
liza~ão cio X TI Sa lão In ter.iacional 
(e S. Paulo). 
Cenas ele ba irro3 
Tcn1a l i\'rc 
Foto.QT.lJT!as e o:..1t: os pro~·cssos 
csp~c: i :iis . 

Os concursos ele cliapo s itiYo S em eôres serão 
bi-n1ensais, realiz:111(10-sc e n, abril, jun h o. outu
bro e c!ezemb ro. 

Como ele costume , as inscrições e entrega ele 
trabalhos serã o encerrarias in1pretcrh ·e ln1? 11te 
no clia 22 ele c-acla mê s. 

CO:'\(THSO "1..-\ BOH ,\TóHIO l'RúPRIO " -
Concon1itanten1ente con1 os concursos interno~ . 
se rá rea li zado o "concurso laboratório pró ,lf io ' ·, 
Yisanc!o pr en1iar aq ue les a fi c ionados que n1uis 
se eiisUnguirem na exeeuç-ão <los p rópr i:>s t--a-
1:a lhos . sen:lo que os pontos obtijos no "c-or.
Lurso laborató1 jo próp1 io" se i ão tambfn1 c:0111-
putaclos para a p ,omoç-ão cio concorrente ;'i 

categoria s uperjor. des le que na c lassifi::a,.·[Lo 
geral dos conc urso:; i nte1 nos alcancen 1 o n1ír.l 
mo de 350 pontos. 

os PROXIMOS SALÕES 
Pelo Diretor ele Int ercâmb io foi organizado 

o Pa lenclár io elos sa lões int er n ac ion a is a se 
realiz are m durante o a no ele 1953, aos quais o 
F. C. C. Bandeirante c!everá se fazer representar. 
Os co n sóc io s que cleseiarem participar elas re
messas co let ivas deverão entregar os seus traba
lhos ao Diretor de Int ercâmb io, até as datas 
limit e respectiva~. co n stantes elo quac!ro aba ixo. 

C'lessa relação foram in cluidos, ele preferência, 
os sa lões promovidos por entUacles congêneres 

DENOMINAÇÃO DO SALÃO 

1. 0 Salão elo F. C. Buenos Air es 

3.0 Salão l nt. ele Clevelancl 

14. 0 Salão l nt. ele Estocolmo 

4.º Salão lnt. ele Amberg 

U.º Salão Int. ele l\li!ão 

l.ª Exib. lnt. Color ele Luxen1burgo 

-12.º Salão lnt. ele París 

44.º Salão lnt. ele Londres 

....... . .. 

que mantêm intercâmb io com o F. C. C. B. e que 
se realizam anualmente, o q.1e não im ped irá ele, 
á relação ·er cn, acrescentados, posteriorn1ente, 
outro s ce rt a n1es ou sa l3cs n1·on10\· i1o,; por asso
ciaç5cs an1igns ou qu e \·enhan1 a inid ::ir rclaç·:5es 
com o Club e. 

A ssin1 tan1bén1, est[1 o Club~ á <-i - ·)JS i ,.;5.o (·as 
den1ais entiiades congênc1·es na ··ionais que (csc
jaren1 se utilizar de suas ren,c~._.as co te: h·as p:i:·a 
enviar trabalhos dos rcspc~tivo:; asso:::i:l:_!os. 

C IDADE E PA 5 

Buenos Aires - ARGE:-JTI:--'A 

Cle1·elan:l - EE. UU. 

Estocolmo SUÉCIA 

Arnb2rg - ALE:.\IANHA 

~1ilão - ITÁLIA 

Lu xemburgo - LUXEMBURGO 

Par:s - FRANÇA 

Londres - INGLATERRA 

DATA DA 
REMESSA 

1 junho 

1 

G 

15 

15 

20 

20 

20 
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RADI OS • DIS COS 
INS T R UME NTO S 
PAP E LARIA 
REFRIGERADORES 

LARGO DA MISERICORDIA , 36 • FONES 32-0303 - 33-6510 • ex. POSTAL 348 - 5. PAULO 

INDICADOR PROFISSIONAL F. e. e. B. 
ARQUITETURA 

DR. GUILHER!l!E l\lALFATTI 

Rua l\Iarconi 53. 9.0 anel. s / 904 - fone: 34-2976 

DIREITO 

EDt:ARDO SALVATORE 

(aelYocacia c11·il e comercial) 

Pra ça ele Sé 313 · 2.0 anel. s / 19 - fone:33-5404 

JOAQUB1 DA SILYA ::\IE'.\"DES 

(Ad,·ocac ia Trabalhista) 

Rua São Bento 181, 3.º anel. - fone: 32-0012 

FOTOGRAFIA 

FRA'.'ICISCO ALBUQt:ERQl."E 

(Retratos, fotografia industrial. etc.) 

Av. Rebou ças, 1700 - fone: -76;30 

IMOBILIÁRIA 

DR. ALFIO TROVA TO 
Rua Quintino Bocaiu,·a 231, 5.º anel., s / 34 

(Transações Imobiliárias em geral) 

ACESSóRIOS em geral para fotografia pelos 
melhores preços. Esmaltadeiras ;30x60, tipo pla
na, tôcla de ferro "Fonta1nac". esn1altadeiras 
rígido, etc .. Não aceite imitações. FOXTA::\[AC, 
30x40, 45x60, curvas, refletores, roletes. placas 
c:romadas, marfinites, intermediários para filme 
Rua Francisca l\liquelina, 190 - Fone: 33-;3628. 
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MEDICINA 
-------- --------

DR. FREDERICO SOARES DE CAMARGO 
(Doenças do coração) 

Rua José Bonifácio 250 , 12 .0 anel. - fo'le: 33-5424 

DR. PAULO ::\HNERVINI 
(l\Iolestias do pulmão - Raio X) 

Rua 7 ele Abril 176, 7.º anel. - fone: 34-9614 

ODONTOLOGIA 

DR. CARLOS LIGER 

(C irurgião-Denti sta) 

Dentadura s Anatõmicas, Ponte s i\IoYeis. Coroas 
ele porcelana Jacket - Raios X . 

Rua. B. ele Itapetininga 50, 2.0 anel ., s / 201 / 208 
Fone: 34-2655 

SEGUROS 

ALDO A. DE SOUZA LD[A 
( Seguros Gerais) 

Rua Boa Vista 236 , 3.0 anelar 
Fones: 32-7580 e 33-3228 

J. J. ROOS 

(Seguros Ramos Elementares) 

Rua Boa Vista, 245 . 5. 0 anelar . S. Paulo 
Fone 32-3161 (Rêcle Int erna) 

VÁRIOS 

TUFY KANJI 

(Camisaria Kanji - cam isas sob medida . Artigos 
finos para cava lh eiros). 

Ru a 7 ele Abril 415 - fone: 34-82 03 



FOTO-CINE CLUBE BANDEIRANTE 
DECLARADO DE UTILIDADE PúBLICA PELA LEI N.L 839 DE 14-11-1950 

ALGUMAS DAS VANTAGENS QUE OFERECE: 

Orientação artisUca e técnica me
diante palestras, seminários, expo
sições, demonstrações e conv1v10 
com os mais destacados artistas
fotógrafos. 

* 
Laboratório e Studio para aprendi
zagem e aperfeiçoamento. 

Sala de leitura e bibliotéca espe
cializada . 

* 
Excursões e co ncu r sos mensais 
entre os sócios. 

* 
Participação nos sa!ões e co ncur
sos nacionai s e estrangeiros. 

* 
Intercâmbio constan te com as so
ciedades congêneres de todo o 
mundo. 

DEPARTAMENTOS: 

Fotográfico 

Cinematográfico 

Secção Fc1ninina . 

* 
Cr.$ 

Joia ele admissão . . . . . . . 200,00 

l\1ensaliclacle . . . . . . . . . . . . . 40,00 

Taxa extra mensal pró-sécle 
própria .. .... .. ... . .. . 10,00 

Anuidade (recebida sõme n-
a março ele cada ano . . 600,00 
te nos meses ele j ane iro 

* 
Os sócios do Interior e outros Es
tados e da Secção Feminina gosam 
do desconto de 50%. 

* 
SÉDE SOCIAL (Edifício Próprio): RUA AVANHANDAVA N.0 316 

FONE: 32-0937 S. PAULO , BRASIL 



Esta é uma das maiores fá bri
cas de material fotográfico do 
mundo: a Fábrica Gevaert, 
situada em Antuérpia, no Bél
gica. Em seu trabalho ininter· 
rupto, os técnicos da Gevaer1 
estão sempre acrescentando 
novos aperfeiçoamentos à 
técnica fotográfica, em tôdos 
as suas finalidades. 

Nos laboratórios: para radiografia, fo. 
tomicrografio, esp ectrografia, mineralogia, me
tologrofia e osc i lografio. 

Nos escritórios: poro cópia de documen · 
tos, desen hos e microfot grafia . 

E ainda mais: poro retro tes, re porta
gens cinema, fotograf ia em côres, poro to · 
dos ~s processos gráf icos (ti pografia, litogro ·' 
fia, off -set), poro aerofo to grafio, fotogrof (a em 
infr a-ver rr.elho e 1..!t ro-v ioleta, fotografia de 
quadros , monur.-:antos etc. 

• a marca de qualidade 
. ,. . 

. FOTO PRODUTOS , GEVAEII DO -BRAS-.L S. A. 

Ricord 14.013 

lmp: ·esso na Gr5fica Brescia Ltda. - Rua Brig. Tobias, 96/102 - Te!. 34-9389 · S. Paulo 
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