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PAPÉIS FOTOGRÁFICOS 

W essel 
Como é de conhecimento do snrs. cons u midores em geral, há po ucü 

mais de um ano esta an tiga fábrica de papéis fotográficos está sendo 
operada sob a responsabilidade e contrôle técnico da K ODAK - de. re n ome 
mundial , e sua qualidade é hoje tão reconhecida qu e constitue um timbre 
de honra para a indústria Brasileira e se compara favoràvelmente com 
produtos similares importados. 

Com esta contribuição, Kodak põe ao alcance dos st udios, laboratórios 
e indústrias em geral , um produto de notável qualidade n os mais diversos 
tipos, superfícies, gráus de. contraste e tamanhos. 

PARA CONTATO 

URUPEX - Pêso simples e duplo 
tom quente, grá us 1, 2 e 3 

LABOREX - Pêso simples, esmalte 
tom frio, gráus 1, 2, 3 e 4 

0SIRIS - Pêso duplo, tom quente 
gráus 1, 2, e 3 

JARDIM - Postais pêso duplo 
suave e normal 

PARA AMP LI AÇÕ ES 

RICOBROM - Pêso simp les e. duplo 
grá us 1, 2, 3 e 4 

BROMATON - Pêso dup lo, tom quen-
te, grá us 1, 2, 3 e 4 

DO CUMEN TO - Contato rápido 
para fotocópias 

CARDIOBROM - Rápido para electro
cardiogramas 

Contribua para o engrandecimen to da l ndú s tria Brasileir a usando êstes papéis foto gráfico s 

KODAK BRASILEIRA S. A. 
SA O P AU LO - RIO DE JA NEIRO - PORTO ALEGRE; 



SEGURANÇA INDUSTRIAL 
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 

F u nda da em 1919 

CAPITAL REALIZADO : Cr. $ 12.000.000,00 

SE GUROS: Inc êndio , Acid entes do Trabalho, Acid entes Pessoais , Ferroviários , 
Rodoviários , Marítimos, Aeronáuticos , Auto moveis , Roubo e 
Responsabilidade Civil. 

Rese,rvas Est atutárias e Extraordinárias até 31/12/55 Cr .$ 52.525.915,10 

Sinistros pagos até 31/12 / 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr. S561.520.468,50 
PRESIDE NTE 
Ad Memo ri a n 

Antonio Prado Junior 

J\lATRIZ NO RIO DE JANEIR O 

Av. Rio Branco, 137 - Edifício Guin le - End . Telegráfico "SECUR ITAS" 

SUCURSAL El\f SAO PAULO 

Rua Boa Vista, 245 - 5.0 andar - Prédio Pirapitinguí - Telefs.: 32-3161 a 32-3165 

J. J. Roos 
Ger ent e-Ger a l 

A MAIOR GARANTIA EM SEGUROS 

BANCO RIACHUELO S. A. 

R U A JO S~ BO NIFACIO, 89 

F ONE: 37-2546 SÃ O P AU LO 



FILMES 
Finepan } 
Flnechrom 120, 620 e 127 

Para todos os fins , 
em superfícies: 
Brilhante· Mate - Semi Mate - Veludo 
Sêda - Royal • Crillal. Graduações: 
Suave- - Normal e Vigoroso 
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Socieda.de ~ottadota e ~ ~.Lhndada 
São Paulo: Av. Mercúrio, 50 • sobreloja • Te!.: 33-9630 

Rio de Janeiro: Pça. 15 de Novembro , 20 · 4.0 
• TeL 23-1562 
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O FILME 

do Fotógrafo Exigente 

A VENDA EM TODAS AS CASAS DO RAMO 

PAPEIS FOTOGRÁFICOS DE FAMA MUNDIAL 

a venda em todas as casas do ramo 



O MAIOR NOME EM APARELHO S HIDRÁULICOS NO BRASIL 

METAL ú RGI CA 

ALBION S. A. 
TORNEIRAS 

REGISTROS 

VÁLVULAS DE DESCARGAS 

APARELHO S SANIT ÃRIOS PARA HOSPITAIS 

ALBION S. A. 
TELEFONES 5-0262 - 5-0421 SA O PAU LO 

Rua Mauá, 574 

STUART 
CAMISAS FINAS 

Ru1 Bento Freitas, 74 
34-0709 

ANTES DE COMPRAR 

HARMONl( ; AS 
VISITE A TRADICIONAL 

Casa Meirelles 
-d e 

A RN A LDO ME IR ELLES 

Fo ne: 34-8729 São Paulo 

TERRENOS EM 

SANTO AMARO 
ou 

PRAIA GRANDE 

PRO CURE 

EMIL ISSA 

R. Xavier de Toledo, 99 - 3.0 

T ele fon es: 36-J 236 e 34-1318 
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A casa que oferece o maior sortimento em artigos foto e cinematográficos em geral. 

CAMARAS E ACESSóRIO S 

Filmes - Papéis - Projetores e Ampliadores. 
Binóc ulos - Microscópios e Serviços completos de 

ó TI C A 

Moder níssimo Laboratório para reve lações de filmes, ampliações esmeradas e 
ar tíst icas. Reve lações de filmes cinematográficos. 

Fabric ação própria de lente s. 

OTICA FOTO MODERNA 
RUA MARC ONI, 44 - FONES: 32-9197 e 34-7582 - SÃO PAULO 

PARA MELHOHES FOTOGRAFIAS 

FILMES SAKURA 
Papeis Sakura 

NA.S BOA.S C A.SAS DO RA.UO 

Representante p/ todo o Brasil 
ALGODOEIRA DO SUL LTDA. 

Rua B ' ª Vista , 84 6 o andar - Tel. 34-3711 · 37- 7792 
SÃO PAULO 



Se você ainda 

não é sócio do 

fOTO-CIN[ ClUD[ DAND[IRANT[ 

o momento de inscrever-se 

é agora . 

Faça uma visita à sua sede 

social e veja porque. 

FOTO-CINE CLUBE. BANDEIRANTE 
RUA AVANHANDAVA 316 - FONE 32-0037 

SÃO PAULO 



Consertos de 

• Aparelhos fotográficos 
• Flash eletrônicos 
• Fotôme tros 
• Ampliadores 
• Projetores sonoros 
• Adaptações . 

TREVISAN & ZALUNARDO LTDA. 
RUA 7 DE ABRIL , 79 - 4.0 ANDAR - SALA\ 406 

POLADIAN 
óTI CA - CINE - FOTO 

AV . CASPER LíBERO, 163 

TEL . 32-9180 SAO PAULO 

CASA BEETHOVEN S. A. 
IMPORTA ÇÃO E CO)rt;:R CIO 

I NSTR UMEN ',· os 
P A P EL li R IA 
REFRIGERADORES 

R. DIREITA , 137-141 - TELEFONE: 37-2501 - ex. POSTAL 348 - s. PAULO 
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O FOTO-ClNE CLUBE BANDEIRANTE, receberá com prazer a 
visita de todo e qualquer aficionado da arte fotográfica, assim como 
responderá pelos seus Departamentos, a qualquer consulta que lhe 
fôr dirigida quanto ás suas atividades ou sôbre a prática de fotografia 
e cinen1atografia amadorista. Outrosim, recebe, sem compromisso, 
colaboração para o seu Boletim sendo que as opiniões expendidas em 
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SAO CLICHÊS FORTUNA OS USADOS NESTA REVISTA 
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FOTO-CINECLUBE BANDEIRANTE 
DECLARADO DE UTILIDADE PúBLICA PELA LEI N. 0 839 DE 14 ·11-1950 

ALGUMAS DAS VANTAGENS QUE OFERECE: 

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

* 
Laboratório e Studio para aprendi 
zagem e nperfeiçoamento. 

Sala de leitura e blbllotéca espe 
cializada. 

* 
Excursões e concursos mensau 
entre os sócios. 

* 
Parti cipação nos salões e concur
sos nacionais e estrangeiros 

* 
Intercâmbio constante com as so · 
cledades congêneres de todo o 
mundo. 

DE;PART AMENTOS: 

Fotográfico 

Cinematográíico 

Secção Fe1ninina . 

* 

Joia de admissão . 

Mensalidade .... .. . 

Taxa extra mensal pró-séde 

Cr . $ 

200,00 

40,00 

própria . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 

Anuidade (recebida somen-
te nos meses de janeiro 
a março de cada ano . . 600,00 

* 
Os sócios do interior e outros Esta
dos e da Secção Feminina gosam do 
desconto ele 50% na mensalidade. 

.... 

REVIST .A. "FOTO CINE BOLETIM" MENSAL 

SÊDE SOCIAL (Edifício Próprio) . RUA AVANHANDAVA N.º 316 

FONE : 32-0937 S . PAULO, BRASIL 

•·----------------------------------- · 



Inúmeros foram os cumprimentos que recebemos pela publi

cação do número 100 do Boletim, inclusivé pela sua feitura 

gráfica .. 

Nada mais natural, porém, que procuremos, na medida de 

nossas possibilidades , corresponder à confiança e apoio que nos 

têm sido dispensados e à aceitação cada vez maior que essa revista 

está encontrando no público brasileiro. 

Nossa preocupação maior, além de manter o Boletim num 

nível consentâneo com o renome e prestígio do Foto-cine Clube 

Bandeirante, tem sido a regularidade da sua publicação. E, apesar 

dos nossos esforços, ainda não a logramos. 

Impecilhos os mais variados se nos tem opostos. Agora , por 

exemplo, quando poderiamos imaginar que a própria melhoria 

da revista, o maior número de páginas, a maior tiragem, seriam 

os fatôres que provocariam um novo hiato? Pois assim foi! 

Após editarmos o catálogo do XV Salão Internacional de Arte 

Fotográfica de São Paulo, ao fazermos nova encomenda de papel, 

eis que nos é comunicado que não mais poderiamos tê-lo êste ano 

de 1956, pois a nossa cota de dólares para importação de papel 

fôra exgotada! Não éra só o Bol,etim atingido, mas também o 

Anu ário Br as il eir o de F otogra fi a estava com sua publicação 

ameaçada. 

Aflições ... , demarches ... , pedidos de suplementação da cota 

junto à Carteira de Câmbio no Banco do Brasil.. . e, finalmente, 

mais esta dificuldade contornada. 

Aqui ,está o número 101, com a continuidade do Boletim 

assegurada e em adiantada confecção o Anu ár io Brasil eiro de 

Fotogr afi a, sem favor a mais importante obra de arte fotográfica 

já editada na América Latina. 

Só nos cabe agradecer àqueles que em nós confiaram e que 

com o seu apoio e colaboração nos têm incentivado. 

Agôsto-N ovem bro, 1956 

- 13 -



Intelectuais brasileiros respondem 

Jo sé Gel'aldo Vieira 

Fotogra~ia 
; 

e arte? 

Co 1n ês te título , ini cia o Foto-cine Club e Band e frante 11111a s(>-1·ie de cle poiJn e nto s, con1 c ríti
cos de arte e intelectuais de renonie. 

A arte fot ográ fica , 11or dep e nd e r· ele 111eios técnicos, é colocada e n1 u111 "à 11al'te" inju s tifi 
ca do, quando se fala d;1s artes-n1aiores. 11:st e debate e n1 t ô rno d o assunto (que o no sso Uol e titn 
é o JJl'i1neiro a s u scita r) ,· irá J'a7.,er pÍlbli ca a opinião da no ssa e lit e artística sô br e Fotogra
fia - co n1. 1nai1í sc 11la. 

Foto~ra t"ia <- ar·te? ºS iJn " ou " não ", a no ssa p e rgunta se exte nd e: "Por que?" 

Justa1nente na expos ição do s "11orquês", o conhecedor se faz di sti n g uir do le igo. Co rno 
qualquer outra arte, a Potografia te1n a s ua 1ingua ge 111 es 11ec ífica. Por é-111, as qu es tõ es esté ti cas 
estão afins e 1n tôdas as éH'tes. Há 1110,uento s en1 que a pintura se e n co ntra co rn , a 1nú s ica, e1u qu e 
a poe s ia <- 11111 pouco arquitetura. 

O Foto-cine Clube :Band e irant e, e tn cujo nú cleo orgulha-se de po ss uir alguns do s n1ai s 110-
t..íveis fotóg,·afos do Brasil e do n11111do, es te nde a 1não ao s c l'Ítico s de artes-plásticas, escr itor es e 
art istas e 1n ge ral, Jlara, em uni "s hak e -hand" s it.n bólico, trazer ao 11osso 1ne io foto g 1·á fi co a se u s ibi
Jid ade treinach1 do s líd e ,·es elo :.unbient e artístico, e 111 ge ral. 

.l11ic ia1·á esta sé ri e de d c 1Join1e nt os, .Jos<- Geraldo Vieira. l,;111 do s 1na io r es fi cc ioni s ta s bra s i
leiros, os se u s ron1ances tê n1 s ido analisados JJe la c riti ca · ta1nb é n1 con10 se t'ôsse111 e n sa io s. Sensi
bilidade aberta a tôdas as artes, co 111 u,n grande la s ti ·o d e cultura a e nriqu ecê -la, Jos é Geraldo 
\fieira te1n -n os dado, atr·a, ·<-s do s se u s p e r so nag e n s, int. e r ess antí ss hno s de bat es sôlH'e qu es tõe s 
e st<-t icas. 

C1·ítico de artes-plástica s de un1 elos no ssos 1naiores jornais, o autor d e "A Quadrag és ima 
Porta", ºA ~h1lhe1· qu e fu g iu d e So clo1na" , "A Túni ca e os Dado s" - não tJr ec isa ele apresenta
ção. Os titulos de três elos ~eu s 1naior es ron1an ces aí \'ÜO corno qu e a le n1brar-n os elo 1nuito que 
José Ge raldo Vieira acrescentou ,, literntura brasilei,·a. 

DULCE G. CARNEIRO 
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".\ TORCIDA" 

Fotogra~ia 

Supor-se que a fotografia - por 
advir de material técnico e estar es
treitamente dependente dos progressos 
da ótica - seria mais ciência aplicada 
do que arte autônoma equivale a afir
mar, então, que só pode ser arte, no 
campo visual, o que for obtido por 
meios empíricos. 

Ora, a pintura, mesmo a chamada 
ingenuista ou primitiva dos amadores 
dominicais, não é conseguida empiri
camente . Nem o desenho. Muito me
nos a gravura e a escultura. Quem 
entrar hoje num ateliê de gravador cui
dará estar diante de um laboratório
oficina, devido aos utensílios, às ma
deiras, aos metais, aos ácidos, às ani
linas . E quem assistir ao trabalho de 
escultores que fazem peças espaciais e 
estruturais, se verá diante de forjas, 
fornos, interruptores e comutadores elé
tricos, tomadas de corrente, soldado
res, perfumadores, vergalhões de aço, 
placas de cobre. E ao invés de encon
trar um chér mai:tre de roupão de ve
ludo e boina rodiniana, encontrará um 

Casemir o P. l\Iell o - FCCB 

; 

e Arte? 
JOSÉ GERALDO VIEIRA 

ope rário de macacão com um maçari
co soprando versos telúricos. 

A fotografia tanto é arte, por ser 
uma forma pessoal de captar um fenô 
meno de interêsse plástico, que per
correu até agora tôdas as fases histó
ricas da evolução da pintura e da gra
vura. Isto é, foi romântica, foi realista, 
foi impressionista, foi expressionista, 
foi surrealista. Depende de como o fo
tógrafo trata o tema e compõe o assun
to enquadrado na lente. Como a pin
tura e a gravura em face da paisagem 
e das figuras antropomórficas ou zoo
mórficas, também a fotografia não só 
pode surpreender, deformar e transfi
gurar o assunto, o temário e o episódio 
em suas posições de visibilidade fron
tal, lateral, oblíqua, posterior, superior 
e inferior, como pode evitar o temário 
estatístico, o Já visto, e criar angula
ções novas, tomadas diferentes, sem 
cair em exotismos intelectuais. 

O crítico de pintura, geralmente conde
na a arte realista, a acoima de "fotogra
fica", no sentido de achá-la direta, sem 

- 15 -



deformação, ou episódica e estatística, 
no sentido de flagrante ou de testemu
nho . Ora, a fotografia pode consegui r , 
no plano do real ilimitado da própria 
vida cotidiana, aquilo que Bonnard e 
Vuillard surpreenderam da vida exter
na e Íntima. Ou o que os impressionis
tas colheram da paisagem . E assim 
por diante . índole, temperamento, téc
nica e equipamento conseguem do fo
tógrafo a mesma variante infinita de 
ismos que aquêles mesmos predicados 
conseguiram e conseguem de pintores, 
gravadores e escultores. Além disso, 
num grau maior, decorrente da técnica 
que evolui e se aprimora . Equipamen
tos óticos, possibilitam à fotografia se
guir as pegadas da pintura e da gra
vura, inclusive nas modalidades mais 

. avançadas do abstracionismo e do 
concretismo, pois tôdas as pesquisas, 
experiências e soluções alcançadas em 
artes plásticas e gráficas podem ser 
alcançadas em arte fotográfica com a 
vantagem apriorístico da certeza de 
que desenho, plano, fatura e composi
ção resultarão perfeitos como resulta
dos de fatos colhidos pela máquina 
fidedígna e não pela mão empírica. 

Para evitar-se que a fotografia se res
trinja a colhêr testemunhos há que sa
ber como surpreender a matéria em 
sentido p lástico, autônomo, de , maneira 
específica e não como simples flagran-

• 

te. Isso é solução artística e antibm
guesa que qualquer fotógrafo mediano 
já conseguiu. A procura do temário , 
da luz, da sombra, dos contrastes, da 
emoção, do ainda não visto, sem levar 
ao exostismo geométrico ou à aberra
ção cerebralista, criam no fotógrafo 
um sentido dióptrico novo, uma pers
pectiva diferente, uma matéria rica, e 
até mesmo uma estética que não deve 
ser de teor mecanicista . 

Não deve a fotografia esterilizar-se 
fugindo ao mundo e às criaturas , que 
rendo ser mero registro urbano de fá
bricas e arranha-céus , de verticalida
des metropolitanas ou de massas de
gradées. Mas, como resultante de sua 
origem técnica , científica , a fotografia 
terá sempre um caráter anti-empírico , 
devendo porém fugir ao mecanicismo 
estéril. Deve servir ao artista como vá
zão à sua faculdade inventiva, mas tam
bém como vasão à sua sensibilidade. 
Então deixará de ser ciência aplicada 
para ser arte nova, como ja é em mão 
de artistas cujos utensílios são algo 
mais do que os com que conta o fotó
grafo e o gravador. Pois a ciência 
aliada à arte criará um novo ismo 
plástico registrando o nosso tempo e 
até mesmo se evadindo dêle para uma 
disponibilidade ilimitada na esteira de 
leis imponderáveis como as da Óptica 
e as da sensibilidade . 

* Aperfeiçôe-se na arte fotográfica, ingressando no Foto-Cine Clube Bandeirante * 
- 16 -
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SENTIDO MODERNO DA 
FOTOGRAFIA ATUAL 

( Do Bolttim da A9rupacion 
Foto9rafica de Cataluna) (CONCLUSÃO) ANDRÊ THEVENET 

A palavra moderno, 
em efeito, segundo o indivíduo que a 
pronuncia, pode qualificar coisas mui
to diferentes. Uns, espíritos melancóli
cos e retardados, a tem aplicado a tudo 
o que nos agrada, a tudo o que lhes 
leva vantagem, a tudo o que não com
preendem ou não querem compreen 
der. Outros, pelo contrário, a usam vo
luntàriamente e quase unicamente pa
ra designar o que lhes agrada. O es 
nobismo - ainda vivo - contribui para 
embrulhar um problema iá por si com
plexo. A dificuldade está em desem 
brulhar o que representa certo "moder
no de moda", superficial e fútil, isto é, 
um modernismo que é sobretudo uma 
capa do que é de atualidade, do que é 
mcderno em profundidade verdadeira, 
que geralmente antecipa, inquieta, po
rém permanece. Na primeira categ o
ria pode-se incluir as extravagâncias 
das fotografias de modas, as quais por 
razões comerciais não têm tempo de 
chegar a ser modernas em profundi
dade. 

Para as segundas, veio, sobretudo, 
um vasto campo de exteriorização na 
fotografia de reportagem e na cientí
fica. 

Na reportagem - entendo a verdo
deira reportagem - o sentido moder
no poder estalar com muita fôrça, pois 
vai submergir suas raízes nos cimen
tos mesmos da sociedade, extraindo 
esta savia um pouco áspera porém 
muito atraente da realidade, que é e 
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alimento aut êntico do mundo em evo
lução. As fotografias dos grandes re 
pórteres, como Cartier-Bresson ou V.fer
ner Bischof, contém esta parte de um 
moderno profundo, sólido e eficaz, 
acessível e perceptível à compreensão 
da maioria. Por isto conseguem certa 
fama universal que é a marca da per 
manência que se encontra na obra de 
um Picasso ou de um Chaplin. Sendo 
sensíveis aos olhos da sociedade atual 
as preocupações permanentes, tais co
mo a perseguição do bem-estar e da 
felicidade, contribuem amplamente pa 
ra tornar mais clara sua compreensã o. 
A fotografia científica reveste êste la 
do da informação útil, descobre aos 
olhos do público uma facêta ignorada 
dos mundos desconhecidos, contribuin 
do assim para sua evolução. 

Alguns acharão esquisito que até 
agora não se tenha feito intervir nes te 
escrito a noção de uma estética foto
gráfica moderna. Por minha parte não 
abordaria êste problema senão com r1 

maior prudência, e de tôdas formas 
não faria mais que tocar o tema , re
servando-me tratar êste assunto em ou 
tra ocasião. Os especialistas tais co 
mo Hegel, Carlos Lalo, E. Souriau e 
D. Huisman não chegaram a um acôr
do sôbre êste obscuro ponto e não 
se pode esquecer a frase de Paul V u
lery: "Tudo o que é estético é duvid Q
so". Tendo passado muito tempo para 
uma filosofia da arte, esta se con-



verteu em uma ciência da arte e se
gundo D. Huisman "inclusive seria 
uma técnica e deveria ser um ofício". 
E termina: "Se a estética recusa ser 
experimental, precisa e positiva, cessa
rá de existir". 

Não é nenhum impossível que a fo
tografia adquira uma estética apropria
da. Sua objetividade a ajudará e é 
por êsse caminho que terá que expe
rimentar situá-la. 

Permito-me hoje simplesmente, fa
lando de retrato fotográfico moderno, 
separar do mesmo os elementos de 
uma estética. 

O retrato fotográfico está totalmente 
subordinado à existência do aparelho 
fotográfico e o tenho por moderno 
quando representa o mais integralmen
te possível a estrutura física do indiví
duo, isto graças a objetiva fotográfica, 
capaz de registrar seus menores deta
lhes. Para a condiçã~ estritamente 
objetiva êste critério bastar-me-á. Isto 
nos conduz a êste outro fatôr, que por 
minha parte, encontro indissoluvelmen
te unido ao retrato fotográfico moder
no: o do parecido. Isto não nos impede, 
a nós os retratistas, fazer de quando 
em quando algumas exceções às re
gras, que, porém não fazem mais que 
confirmar estas últimas por seu caráter 
excepcional. Quanto à qualidade de 
um retrato, Já é outro assunto, porém 
a noção de modernismo não tem nada 
que ver com êle. Para que seja bom 
ou excelente, as qualidades psicológi
cas devem estar presentes. Porém es
tas não são pràpriamente modernas a 
tem sido de todos os tempos. Em todo 
caso , o respeito à estrutura física é a 
meu entender indiscutível, e leva a 
fazer de um retrato o que deve ser 
realmente: um testemunho. Os anti
gos mestres dos Países Baixos, êsses 
fotógrafos do século XV, como os têm 
chamado em um recente estudo, ti
nham Já esta inquietude de objetivi
dade e é por isso que sua obra nos é 
tão preciosa. 

O retrato fotográfico moderno carac 
teriza-se também por sua enquadração. 

Segundo o modo que esteja feito pode 
acentuar determinada particularidade 
que o fotógrafo deseja fazer destacar. 
O grande plano, por exemplo, modo de 
ver nascido da cinematografia, é um 
de seus aspectos típicos . Está inteira
mente na linha da objetividade foto
gráfica Já que põe em valor o detalhe 
da estrutura. Porém é esta uma ma
neira de atuar que não deve ser usada 
sistemàticamente, pois a fotografia per
mite igualmente acentuar sôbre os vo
lumes repartidos de certo modo no qua
dro. A estética fotográfica moderna 
pode nascer apoiando-se , sem dúvida, 
sôbre o imperativo da perfeita tradu 
ção da estrutura física e, acessària
mente, sôbre sua maneira de enqua
drar. Oponho o retrato realista que é 
o da escola moderna de fotografia, ao 
retrato pesadamente sutilizado tal co
mo se pratica todavia , ai!, em grand e 
e scala pelos que eu chamo industriais 
do retrato. As cabe ças inclinadas, os 
violentos jogos de luzes procedentes de 
uma profusão de focos de iluminação 
não são outra coisa que artifícios de 
um estilo que Já está fora da moda . 
Eu recordo ter prati cado êste estilo que 
se fazia em certa época, porém me 
sentiria culpado de ter seguido por 
êsse caminho. Uma das tendências 
atuais, como o compreendemos alguns, 
é a de voltar sempre que se possa ao 
emprêgo da luz do dia, ou pelo menos, 
a usar ilumina ções que dêm um resul
tado aproximado. 

Vamos dizer agora algumas palavras 
sôbre essas fotografias que chamam de 
gratuitas , essas fotografias experimen
tais que a um artista agrada fazer, para 
evadir-se, para descansar de um traba
lho quotidiano as vêzes demais pesa
do. Penso sôbre tudo nessa categoria 
chamada fotograma, essas fotogra
fias abstratas, ou que podem passar 
por tais. São essencialmente moder 
nas Já que pertencem completamente 
ao nosso tempo. Porém, contràriamen
te à fotografia de reportagem, não são 
válidas mais que por sua beleza pu 
ramente de forma . Sua abstração não 
é gratuita , e pelo demais só assim con -
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cebo a abstração. A maioria dêles res- e artística. Êste país novo, apenas 
tituem, em efeito a estrutura e a forma saído de seu primeiro período de for
reais do objeto, porém transformados, mação nacional, não tem o estôrvo do 
esquematizados pela natureza do pro- pêso de um passado como o nosso e 
cedimento empregado. A fotogramia dizendo isto penso principalmente no 
ocupará talvez um dia um bom pôsto problema da pintura. Por que os ame
no cortêjo dos sinais que nos envolvem ricanos são os primeiros fotógrafos do 
e solicitam. Porém, no momento, é di- mundo? Por que o americano tem 
fícil expressar um juízo justo e definiti essencialmente visão fotográfica en
vo, pois sua existência não tem tido quanto que o francês tem visão pictó
tempo de marcar um traço suficiente- rica'? A razão, na minha opinião, é 
mente profundo em nosso espírito. Em bem simples: o francês está cego por 
todo caso, seu fracasso não terá sido um prodigioso passado de pintura e 
total se alguns de nós fomos seduzi- inconcientemente levou demasiado a 
dos pela sua beleza de forma. meúde os problemas fotográficos aos 

Seria demasiado extenso ver deta- da pintura. Enquanto que para o ame
lhadamente cada ramificação da foto- ricano, cujo país tem um passado de 
grafia e o teclado de meus conheci- pintura pràticamente inexistente, é 
mentes não se extende ademais a fácil ser o fotógrafo integral que 
tôdas. Pretendo sôbre tudo neste es- em realidade é. A fotografia é coisa 
tudo fazer uma vasta recordação inten- natural em seu país, a encontra fácil 
!ando elevar o debate. e a pratica sem segunda intenção. A 

O , d' , 1 produção fotográfica americana, muito 
qute I?arece-me m ispensavde diversa, tem cristalizado entretanto 

acrescen ar e que para compreen er , , 1 , 
b t 'd d d f f lt .. prmc1pa mente nos temas que mais em o sen 1 o o mo emo az a a r. , , . 

b
, , 

1 
, . . · :r preocupam ao americano med10: foto-

Iam em me mr em seus mgred1entes: ·. f' d t l'd d f A , 
o tempo e o lugar. É inútil se extender .. gra ia e a 1:1ª i a es com pre erenc1a 

Ab A t t t t , f, .1 pela explosiva, na qual se procura 
so re es e pon °, no en an ° e aci achar o lado escandaloso da vida dos 
compreender que o que era moderno - d' 'd Al d , 1 para nossos pais já não o é para nós m 1v1 uos, aque e que eseiam ocu -

lar porém que o repórter se esforça a 
e que o que pode parecer moderno aos tôda custa em descobrir, talvez por 
olhos de um abissínio, pode ser anti- amor ao esporte, porém também pelo 
quado para os nossos. elevado preço que ali se paga uma fo-

França, por exemplo, artística, social tografia extraordinária. O segundo te
e histàricamente desenvolvida, está ma preferido é a fotografia de "pin-up", 
situada em uma encruzilhada geográ- das "cover-girls" atrativas. A leitura 
fica e etnica que faz que seu sentido de uma obra como o "Rapport Kinsey" 
do moderno se manifeste de uma ma- explica com claridade as razões desta 
neira muito diversa e sútil. Tôdas as tendência. 
tendências estão representadas e de
fendidas com um vigor, uma rudeza e 
uma paixão sensivelmente iguais.. . Po
rém as grandes correntes terminam , 
sempre por arrastar os que intentam 
resistir demasiado tempo, e vemos nes
te momento, em fotografia e em cine
ma, um claro auge do que se chama 
neorrealismo italiano. 

O caso dos Estados Unidos não é o 
mesmo . Êste país está em um momen
to histórico diferente do nosso e êste 
momento se reflete em sua vida social 
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Como último exemplo, podemos citar 
o caso da produção fotográfica da 
União Soviética . O que nos tem podi
do chegar demonstra-nos claramente 
que as preocupações dêsses país são 
de outra ordem. A maior parte da fo
tografia contemporânea russa está cen
tralizada sôbre as fazes da edificação 
da sociedade socialista. Nelas acha
reis pois com abundância fotografias 
de construções de fábricas e de cida
des novas, de obreiros em seu traba
lho e de investigação científica. Em 



tôdas as fotografias que tenho tido 
ocasião de ver, a inquietude artística, 
tal como a concebemos nós, está au
sente. A produção ru,ssa, em todos 
seus aspectos, tende pois para o utili
tário e é de supôr que as preocupações 
artísticas recobrarão sua fôrça quando 
a primeira fase estiver terminada. 

A questão do momento histórico de 
um país parece-me pois uma prova 
suficiente. 

Antes de terminar, quero ainda dizer
lhes isto: no moderno verdadeiro há 
também um ideal de superação. Sem 
dúvida poderemos dizer que uma fo
tografia será mais moderna que outra 
quando tenha esta tendência, esta fa
culdade de superar o atual e pode ser 
que encontremos uma parte de intuição. 
Os verdadeiros, os grandes modernos 
são talvez o que chamam - a falta de 
outra palavra - uns "inspirados" . O 
que certamente são com freqüência, 
uns incompreendidos. E que são uns 
incompreendidos deve-se sem dúvida 
a que seu gênio está muito acima da 
inteligência média de seus contempo
râneos, porém também porque êstes, 
por preguiça de espírito não querem 
fazer o esfôrço necessário para elevar
se a sua altura. Um último aspecto do 
assunto que não devemos descuidar é 
êste: em todos os juizos que emitimos 
há uma parte de subjetivo: "A beleza 
não está nos olhos da jovem, porém, 
sim, nos de seu namorado" disse não 
sei que pensador alemão do sécu
lo passado. A mesma fotografia apa
recerá como moderna aos olhos de 
alguém, alguma coisa menos nos de 
outro, e talvez nada em absoluto aos 
de um terceiro. 

E eis aqui que nos aproximamos da 
conclusão: dependerá de seu sentido 
moderno, de sua capacidade para en
tendê-lo em relação com o que seu 
tempo tem de mais importante para êle, 
que faça fotografia moderna em pro
fundidade, isto é, a que impressiona 

realmente ao público pela riqueza de 
sua contribuição . 

Dependerá também da pessoa que 
faça boa ou má fotografia moderna. 
Porém tratamos aqui o valor de uma 
imagem, dependendo do talento. Não 
será uma obra-prima senão quando 
o espiritual estará misturado com a téc
nica e se fundirá com ela, quando al
cansará a permanência do que afeta 
ao ser e não somente ao que afeta 
ao sinal. 

Antes que nada, aprendamos primei
ro a transformar-nos em homens moder
nos, pois a fotografia moderna não tem 
sentido se não em um mundo que tam
bém seja moderno. Aprendamos pois 
a construir êste mundo . Além de fo
tógrafos, não percamos de vista que 
uma das principais bases do moderno 
saídas da objetividade fotográfica é re
conhecer esta nova ordem . 

Se de um lado, pelos sinais que nos 
chegaram a fotografia poude nascer, ai 
está agora, que chegou a ser um sinal 
importante dos nossos tempos, a sua 
vez de contribuir para a criação de 
outros sinais insuspeitáveis. 

E não esqueçamos jamais que há 
feitos inseparáveis no papel do ho
mem moderno. De um lado, empurra
do por um sentimento de rebelião con
tra alguma coisa, tem tendência a des
truir. Êste aspecto, que só é negativo 
na aparência, deve em seguida, simul
tâneamente, ser compensado por uma 
vontade inquebrantável de construir, e 
sobretudo de construir alguma coisa 
nova. A arte de unir os restos não deve 
ter cabida nos espíritos criadores. Esta 
vontade não saberia manifestar-se 
mais que em nossa obra, já que creio 
evidente que o pensamento, para ser 
válido, não deveria estar separado da 
ação. 

O tema não fica exgotado, já que . a 
fotografia moderna não terminará nun
ca de construir-se, destruir-se e recons
truir-se, pois não é o moderno, senão o 
gôsto pelo moderno, o que é eterno. 
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Considerações sôbre o FOTOGRAMA 

Se a fotografia, - impressão sôbre 
material sensível com emprêgo da 
luz, - pode ser tida como manifesta
ção artística, isso sàmente acontece 
quando o autor, através de um modo 
personalíssimo de ver as coisas e dan
do ao que viu uma interpretação não 
raro subjetiva, consegue transmitir ao 
espectador determinada emoção es
tética. 

Essa emoção estética entretanto é 
suscetível de revelar-se de formas e 
maneiras diversas, podendo ser pro
duzida pelo assunto, pelo modo de en
carar êsse assunto, pela composição 
empregada, pelo conteúdo emotivo, e 
mesmo ainda pela utilização de meios 
puramente técnicos. Isso se verifica 
não só na fotografia considerada obje
tiva ,mas também em todos os tipos 
de r'&alizações consideradas abstratas. 

Todavia, em ambas as correntes essa 
manifestação surge de maneira diver
sa. 

Na fotografia objetiva, - em que 
existem assuntos e formas da realidade 
visual, - o sentimento de estética, co
mo iá ponderamos acima, se manifes
ta de várias formas, podendo utilizar
se o artista da que melhor lhe aprouver 
na apresentação do trabalho. 

Em primeiro lugar pode valer-se do 
tema, do assunto pràpriamente dito. O 
assunto escolhido, valorizado por tra
tamento adequado, é um dos meios 
elementares de produzir emoção, va
lendo nesses casos a fotografia apenas 
como um veículo, despida de valor 
intrínseco. 

Entretanto, optando o fotógrafo por 
quaisquer dêsses recursos, mesmo den-

Rubens Teixeira Scavone - FCCB 

tro de uma represeniação figurativa, 
deve ater-se a determinadas regras 
nem sempre intencionais, mas necessá
rias ao conjunto do trabalho. Deve 
ater-se à regras elementares de com
posição, equilíbrio de linhas e de mas
sas., conjugação de tons, ajuste de téc
nicas, enfim - formalizar a produção 
em seus íntimos detalhes. 

Inegàvelmente, a composição é ele
mento básico. 

Geralmente a atinge o artista quase 
de maneira intuitiva, podendo todavia 
partir de pontos previamente estabele
cidos. A composição é a estrutura da 
beleza e por isso mesmo não é ele
mento que se possa ou se deva definir 
com facilidade. O que ela busca é a 
harmonia, o equilíbrio de formas e de 
linhas, constituindo o embasamento de 
tôda realização onde exista beleza. 
Tôda produção pictórica, intencional
mente ou não, tem composição perfeita 
e não resulta sempre de regras formais 
e préestabelecidas. Pode-se mesmo ge
neralizar dizendo que tôda obra pictó
rica pode ser reduzida a elementos pu
ramente lineares e formais, abstraindo
se o conteúdo representativo. 

Tome-se o quadro de um grande pin
tor ou fotografia realizada integralmen
te e reduza-se o representado a linhas 
e massas. Quase sempre resultará 
composição harmônica, mesmo agora 
dentro do campo do abstrato. 

No figurativo normalmente a compo
sição e o trato valorizam o conteúdo, e 
tanto mais perfeita será a produção 
quanto maior for a união existente en
tre os elementos estruturais e os re
presentados. 
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Já no campo da fotografia abstra
ta, - que não visa mostrar realidades 
do mundo visual, - surge o problema 
com aspecto muito mais complexo. 

Quem pretende construir ou organi
zar elementos de beleza dentro dos li
mites do abstrato tem apenas que do
minar linhas e coordenar formas, va
lendo-se subsidiàriamente de tons ou, 
eventualmente, de côres, como no caso 
da fotografia colorida. Perde o assun
to. Perde o motivo. Perde assim fa
handicap com que joga o figurativis
mo. No abstrato pois o problema é o 
inverso. O que era acessório no pri
meiro caso passa a ser primário, e a 
composição, - em seu sentido mais 
amplo, - surge em primeira plana, 
dificultando assim o trabalho. 

Surge a essa altura outro aspecto da 
questão. 

Dentro do figurativo jamais pode ou 
raramente pode o fotógrafo realizar-se 
integralmente, pois tem contra si um 
mínimo de contingências das quais não 
pode libertar-se, mesmo empregando 
técnicas e recursos dos mais variados. 

O resultado depende do estágio de 
evolução do fotógrafo e somente se 
pode falar em evolução quando real
mente existe um artista, isto é indiví
duo de extrema sensibilidade e senhor 
de uma forma qualquer de expandir 
essa sensibilidade, através da criação. 

Inicialmente o fotógrafo domina o 
aparelho. Inteira-se de suas possibili-
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dades mecamcas e técnicas e obtém 
tudo que êle, como instrumento, lhe 
proporciona. Vai então em busca de 
alguma coisa mais, disseca e domina 
o assunto. Frente à frente ao tema vai 
se apurando e aperfeiçoando. Exem
plifiquemos. Vê uma casa com portas 
e janelas onde résteas de luz construi
ram desenhos de grande efeito sôbre 
paredes brancas. Como então age o 
fotógrafo a quem verdadeiramente se 
pode chamar de pessoa de sensibili
dade? 

De início fotografa o assunto da me
lhor forma que pode, valendo-se dos 
recursos de seu aparelho. Enquadra 
no visor, escolhe o filtro que valorize 
os tons do branco e, desde logo, pro
cura escoimar o tema fotografado de 
seus elementos acessórios e supérfluos. 
Evita apanhar a porta inteira que vai 
pesar na composição, evita apanhar o 
pedaço de céu desnecessário e enfoca 
só o que deseja, na medida do possí
vel, vendo e cuidando exclusivamente 
daquilo que julga constituir elemento 
de beleza. 

Na segunda fase, já no laboratório, 
realiza o corte exato depois de exames 
prévios. Põe para fora o pedaço do 
céu que não eliminou totalmente em 
razão da distância focal da máquina, 
corta a porta até a altura desejada e, 
com emprêgo de recursos mais avança
dos, "queima" as partes mais escuras, 



ressaltando os brancos e obtendo as 
texturas da matéria, realizando tão so
mente o que idealizou, compondo com 
massas, linhas e tons. 

Entretanto, vai o fotógrafo evoluindo 
cada vez mais . Seu senso estético vai 
se apurando, eliminando o supérfluo, 
o desnecessário, o equívoco, já com
preendendo que o belo se reduz em es
tágio final a linhas e formas . 

Em determinado estágio dessa evo
lução sente que não consegue jamais 
eliminar, no figurativo, tudo o que de
seja para obter criação pura, e que 
por maior técnica que use, ou corte que 
realize, não consegue obter daquela 
janela e daquela porta o que sua ima
ginação visualizou, realizando assim 
apenas uma composição absoluta, ri
gorosa. 

E nesse momento lembra então que 
o mesmo desenho, a mesma harmonia, 
poderá ser obtida pelo fotograma on
de, liberto das imposições ponderáveis 
da realidade, poderá livremente, den
tro do campo da criação pura, utilizan
do-se de todos os recursos plásticos e 
cromáticos, realizar o que deseja tendo 
como árbitro não os imperativos da rea
lidade, mas os transbordamentos de 
suas emoções mais íntimas . 

Vale então o fotograma como cria
ção inegável, como realização artística 
e, principalmente, como prolongamen
to do indivíduo. 

E nesse estágio compreende a ver
dade que nem todos aceitam: que a 
beleza tanto existe no figurativo quan
to no abstrato, atingindo dentro do 
abstrato a criação pura, destituida de 
artifícios, d~ segundas intenções, de li
teratura, valendo por si só. Nisso é 
que reside a validade do fotograma um 
dos meios mais comuns pelos quais se 
manifesta a fotografia considerada 
abstrata. Tal fato é tão real tanto na 
fotografia quanto na pintura, pois in
dubitàvelmente surgiu o abstrato da 
necessidade sincera da expansão. 

Conheci, ao tempo em que residia 
em São José do Rio Prêto, um pintor, -

\\ 'illiam Klein 

verdadeiro artista, - cujo trabalho 
constitue exemplo inédito e virgem da 
validade do abstrato dentro da arte 
moderna. 

Antonio V argas, mesmo já tendo ex
posto n01 segunda Bienal do Museu de 
Arte Moderna de São Paulo , é absolu
tamente desconhecido, e em sua pró
pria cidade só é conhecido por meia 
dúzia de bons amigos que o admiram 
e compreendem. De origem das mais 
modestas, anônimo na simples profis
são de guarda-livros, possui o dom dos 
verdadeiros artistas. Tran cado dentro 
de sua modestia somente se abre com 
os íntimos aos quais raramente justi
fica sua obra. 

Vargas nunca estudou pintura e mui
to menos história da arte. Tud o o que 
sabe ou conseguiu em ambos os cam
pos é produto da experiência, livre da 
influência de terceiros. Alheio a todos 
os problemas de estética e jejuno dos 
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conhecimentos primários da pintura, 
com sua obra evoluiu - em pouco 
mais de dez anos, - desde a aquare
linha clássica até um abstrato tipo con
creto, dos mais avançados, onde a tela 
é substituida por kelmite ou porcelana. 
E dentro dêsses dois extremos andou 
inconscientemente por todos os ismos 
da história da pintura. 

Vendo e examinando a evolução de 
Antonio V argas, desde o comêço até 
às fases mais recentes, indaguei es
pantado, em uma das primeiras visitas 
que lhe fiz: -

- Como e porque chegou a tal pon
to, deixando de lado a pintura figura
tiva? 

A resposta foi simples e significativa: 
- Uma coisa foi surgindo da outra 

expontaneamente . E depois de pintar 
o que via e sentia por muitos anos, 
compreendi que só poderia pôr para 
fora o que sentia fazendo pint ura abs
trata . 

A explicação dispensa comentários 
e constitue argumento ponderável pa
ra todos os que negam e não admitem 
arte que não a figurativa. 

A realização da fotografia abstrata 
evidentemente não é coisa das mais 
difíceis, quanto à parte material. Pa
pel sensível e luz são seus ingredien
tes básicos, valendo-se de tudo . Desde 
recortes de papel até corpos translúci 
dos ou transparentes, de vidros ou cor
pos sólidos. Na realização é que entra 
o artista. Tão fácil é que possibilita in
cursões de pseudos-artistas, de fotógra
fos snobs, de última hora, que, mistifi
cando o que fazem ,cuidam que arte 
moderna é sinônimo de incompreensão 
e de absurdos. 

Todavia, as realizações dêsses logo 
se identificam, e do amontoado amor
fo produzido imediatamente se extrae 
a burla característica dos estelionatos, 
dos quais a beleza anda totalmente 
ausente. 

E aqui vai a lição de Maupassant 
que deveria ser a advertência dos ar
tistas frustados: certa vez perguntaram 
ao mestre francês quais os ingredien-

- 26 -

tes para um conto perfeito, revelando 
assim seu sistema. O autor de Bel-Ami 
não se fez de rogado: - Ao conto per
feito são necessários um bom comêço 
e um final inesperado. 

- E no meio? - indagou o intelo
cutor, surprêso. 

- No meio é que se revela o artista. 
Essa lição é a mesma em tôda pro

dução de fotografia abstrata. De início, 
materiais fàcilmente obtidos. No meio 
e no final da obra a sensibilidade de 
cada um, reveland o-se então ou o ar
tista ou o burguês frustado que deve 
abandonar o terreno mágico do abstra
to para se restringir à visão acanhada 
do mundo visível. 

• 
45 ANOS DE 

Gelatino-Brometo 

II 

1955 - 1,;Je es tá en ca n
tado .! Seu novo aparelho, 
ultr a-ap e rf e içoado, pe,·
mit e (en!im!) fazer dua s 
expos ições ôb re o me s-
1110 negat i vo! 

1905 - "Te u filh o é um distrai
do! Rsq uece u-se ele sub stituir a 
cha1>a e o resultaclo 1 está aí: tu· 
do estraga do. S ua irrn ã está so
breposta! 

Desenhos e legendas de 
DELARUE-NOUVELLIERE 
(De Photo-Cinema) 



"RO~ ll<, IROS " 

fü11il Tss a - F CCR 



"SIH ,IOH;>; HRR SCHl<Jl ," .f111ia ;\I. C'am e ron 
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"l'ORTRA IT OF ,\X OLO L."l)Y " D . Octa\'i11~ Hill 

Quando apar eceu a fotografia, 
em 1839, despertando um inte
rêsse e uma curiosidade popular 
qu 2, talvez, nem siquer o pró 
prio Daguerr 2, seu descobridor, 
teria podido imaginar, o retrato 
foi o gênero que mais se difun 
diu . Natural. Não houve quem 
não quizesse ver reproduzida no 
cartão fotográfico a sua fisiono 
mia ... 

O fotógrafos logo abunda 
ram e mesmo pintores de nomea 
da abandonaram sua profissão 
para s2 dedicar à nova arte que 
surgia, mais popular , mais ren
dosa. 



... ~ 

Com isso lucrou a fotografia, 
pois dados os conhecimentos de 
arte, de composição, etc. de tais 
autores, obras de categoria co
meçaram a surgir, 2levando o ní
vel da fotograffa. As dificulda 
des técnicas de então eram 
v2ncidas com a imaginação, e 
surgiram braços para suster a 
cabeça, descansadores para os 
braços, etc. . .. Logo, vários fotó 
grafos se tornaram famosos e 
passaram a ser procurados pela 
elite social e intelectual de en
tão. 

Reproduzimos nestas páginas 
dois exemplos de retratos de au 
toria de famosos artistas do pas 
sado - D. OCTA VIUS HILL e 
JULIA MARGARET CAME
RON, ao lado de dois outro s de 
renomados artistas modernos -
MAN RAY, e CECIL BEATON, 
êste o fotógrafo oficial da Fa 
mília Real da Ing laterra. 

Diante dêles todos, parece não 
haver dúvida que a verdad 2ira 
arte não tem idade. Que acha o 
leitor? 

"PATTERN PORTRAI'.r " ~lan Ray 

"NfCOLAS NAROKOFF" Cec il n e,.ton 



Od ilo n A m ado c n t l'C al 1111os 

do C111·so do FCC'B. 

Curso de Quimica Geral Aplicad a 
á Jotografia 

por OD ILON AMADO - FC(' R 

(RESU~lO OAS AULAS PROFl<"JIUDAS NO FO' rO-ClNE CLUnE HANDEIRAN'rF.) 

Reve lação e fixação do negat ivo 

Como já foi mencionado, a luz tem a 
propriedade de decompor os halogenetos 
de prata, porém os tempos de exposição 
da película, no aparelho fotográfico, são 
extremamente curtos (de alguns segundos 
até 1/1000 de segundo), não , produzindo 
qualquer alteração observável a ôlho nú. 
Nos locais atingidos pela luz há porém 
uma ativação proporcional à luz incidente 
e, pela ação de certos produtos químicos 

ONa 
1 

/"-.. 
1 1 + 2 AgBr 

"'-,/ 
1 

ONa 

derivado sódico 
da hidroquinona 

-

Comumente , os reveladores são consti-
tuidos de: 

1 "".:__ redutores 3 - aceleradores 
2 - preservadores 4 - mode.radores 
Os r,edutor es mais utilizados são: 
a) metol - (sulfato de monometilpara

minofenol) - é um pó branco cristalino. 
Age rápidamente, fazendo aparecer a ima
gem em pouco tempo. O metol revela 
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de ação redutora , é facilitada a deposição 
da prata metálica, em forma de grãos de 
finura variável, formando a imagem vi
sível . Os halogenetos de prata ativados 
são reduzidos fàcilmente para prata metá
lica, o mesmo não se dando com os halo
genetos de prata não ativados pela luz, 
que serão reduzidos a prata ap enas por 
ação muito prolongada dos redutores (ex
cesso de revelação). Quimicamente, a re
velação da imagem pode ser representada 
assim: 

o 
li 

/"-., 

li li 
"-,_/ 

li 
o 

quinona 

+2NaBr+2Ag 

prata que 
forma a 
imagem 

mesmo sem alcali (substância que torna 
a solução alcalina ou básica) .. O l'l;et~l re~ 
vela as imagens latentes mais debe1s. E 
solúvel em água quente , não se dissolve 
facilmente em solução de sulfito de sódio. 
Por essa razão êle é dissolvido antes do 
sulfito. 

b) hidroquino na (paradihidroxibenze
no) - cristais brancos, em forma de agu-



lhas, é solúvel em água e em solução de 
sulfito de sódio. Revela lentamente ace
lerando gradativamente sua reação. Dá 
negativos duros e é influenciado pela tem 
pera tura do banho sendo práticamente 
inativo abaixo d e 13ºC. Geralmente é 
utilizado misturado com meto!. 

c) amidol (cloridrato de diaminofenol) 
- cristais brancos ou branco-azulados, e, 
às vêzes, azul-acinzentados. É muito solú
vel em água. Dá imagens negras puríssi
mas. Não se conserva be.rn, devendo ser 
preparado na hora da utilização . 

d) glicina (parahidroxifenilmetilglicina) 
- é um pó cristalino, muito fino . É exce
lente revelador, dando imagens límpidas . 

e) pirogalol - aparece como cristais 
brancos muito solúveis na água. Sua so
lução se oxida rápidamente, sendo neces
sário utilizar preservadores. Mancha a 
mão e tecidos. 

f) pirocatequina ( ortodihidroxibenzeno) 
- é um ótimo revelador. Pode revelar 
traços mínimos da imagem nas sombras 
e não sofre influência da temperatura. 

g) parafenilenidiantina - cristais bran
co-amarelado a marrons; é pouco solúvel 
na água fria mas dissolve em solução de 
sulfito de sódio. Êste revelador é tóxico. 
Geralmente é misturado com glicina ou 
meto!. 

Os redutores conservam-se. bem quando 
secos. Porém , em simples ,solução em 
água enegrecem rápidamente, perdendo 
sua propriedade de revelar (redutora). 

Preservadores: 
Para preservar a solução destas subs

tâncias da oxidação rápida, adiciona-se 
uma certa quantidade de sulfito de sódio. 
O revelador é oxidado na superfície pelo 
oxigênio do ar e também pelo oxigênio 
dissolvido na água. O sulfito de. sódio 
absorve o oxigênio dissolvido na água e 
protege o revelador da oxidação na super
fície . 

Além do sulfito, usam-se como preser
vadores o metabisulfito d e potássio, o áci
do bórico e. o ácido cítrico. 

Os aceleradores do processo de revela
ção são substâncias alcalinas (a revelação 
é mais rápida em soluções alcalinas). 

Os principais aceleradores são: carbona
to de sódio sêco (anhidro), hidroxido de 
sódio (soda cáustica) e carbonato de po
tássio. 

Além dos agentes reveladores, preser
vadores e aceleradores, acrescenta-se ao 
banho, substâncias moderadoras. O mo
derador mais usado é o brometo de potás
sio (bromureto). Êle impede a formação 
do velo nas partes não atingidas pe.la luz, 

regulando a ação do revelador sôbre as 
mesmas . A água funciona também como 
moderador. 

Convém notar que o sulfito de sódio 
além de oreservador funciona também co
mo acelêrador (em quantidade) e pode 
também dar revelação de grão fino. Daí 
a existência de reveladores com meto! e 
sulfito. 

Exemplo D. 23 
meto! ............... . 
sulfito de sódio sêco .. 
água ................ . 

7,5 gr. 
100 gr. 
1 litro 

Damos a seguir algumas fórmulas de 
reveladores para negativos, cujas soluções 
devem se.r feitas de preferência em água 
distilada ou fervida, e na ordem indicada: 
1 - Revelador NAMIAS - grão fino: 

água . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 litro 
metol . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 gr. 
sulfito de sódio sêco . . . . 25 gr. 
carbonato de sódio sêco 2 gr. 

revelar a 18ºC, 15-20 minutos em 
tanque. 1 litro dá para Nvelar até 
15 filmes 35 mm. 

2 Ferrania C-6 - grão fino: 
água . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 1 litro 
metol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 gr. 
sulfito de sódio cristal. . . . . 25 gr. 
tiosulfato (hipo) . . . . . .. . . . . 15 gr. 
revelar a 18°C - 20 minutos em 
tanque . 

3 - D-76: 
Meto! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 gr. 
Hidroquinona . . . . . . . . . . . . . 5 gr. 
sulfito de sódio . . . . . . . . . . . 100 gr. 
borax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 gr. 
água para . . . . . . . . . . . . . . . . 1 litro 
aquecer 500 cc de água a 50-60°C e 
diss olver na ordem indicada; depois, 
completar para 1 litro . Revelar a 
18ºC , 9-12 minutos em tanque . 

4 D-23: 
meto! .............. ... ... . 
sulfito de sódio sêco ...... . 
água ... ..... ....... .. .. .. . 

7,5 gr. 
100 gr. 
1 litro 

te.mpo de revelação em tanque, a 
18ºC: 35 mm:- super XX 22' 

plus X 16' 
pan X 14' 

Roll . :- XX 18' 
X 16' 

5 - D-72 - Universal (papéis 
vos): 
água (50°C) .......... .. . . 
meto! ................... . 
sulfito de sódio sêco ..... . 
hidroquinona ............ . 
carbonato de sódio sêco .. . 
?romet~ de potássio ..... . 
,g ua ate ................ . 

e negati-

500 CC 
3,1 gr. 

45 gr. 
12 gr. 
67,2 gr. 

1,9 gr. 
1 litro 
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para uso, faz -se a seguinte diluição: 
para cópia . . . . . . . . . . . 1 :2 de água 
para ampliação . . . . . . 1:4 de água 
para ne gativo .. .. .. .. 1:1 de água 
tempo de revelação em banheira, 4 
minutos. 

* 
Após a formação da imagem pela depo

sição da prata metálica nos lugar es da 
emulsão que receberam a ação da lu z, res
tam ainda halog enetos de prata nã o sensi
bilisados; de modo que não se pod e levar 
o negativo à luz , pois esta irá sensibilisar 
êsses halogenetos qu e serão reduzidos à 
prata imediatam ente pela ação do revela
dor que foi absorvido pela gelatina. Ésses 
halogenetos devem ser eliminados o qu e 
se consegue utilisando-se certas substân
cias que tendo ação dissolvente sôbre os 
mesmos não têm , entretanto, ação sôbre a 
pra ta precipitad a. 

São várias as substâncias utilizadas , 
destacando-se o K C N ( cianeto de potássio 
e o Na 2S20 3 (tiosulfato de sódio - hipo) . 
Usa-se apenas êste último visto que o 
prim eiro é extremamente venenoso. 

O processo mencionado chama-se fixa
ge m, ou fi xação e, quimicament e, o qu e 
acontece é o seguinte: 

AgBr - N 2a2S:P -NaAgS 20 ~ - NaBr 
brometo de solúvel 
prata da 
emulsão 

hipo ,em água 

• 

A fixage.m consiste na imersão do filme 
reve lado, durante 10 minutos, no banho 
fixador. As principais fórmulas de fixa
dores são: 

1 - Fixador simp les: 
Hiposulfito ............... . 
Agua para .............. . . 

250 gr. 
1 litro 

Não se deve utilisar imediatament e, 
pois é ext rem ame nte frio. 

Em épocas de muito calor, para evitar 
o amo lecimento da gelatina, deve-se usar 
um fixador ácido endurecedor: 

Agua .................... . 
Hip o ......... .... ..... · .. 
Acido acético .. . ... ..... . . 
Acido bórico .. . ......... . 
Alúmen de potássio ..... . 
Agua para 

600 gr . 
240 gr. 

48 CC. 

7,5 gr. 
15 gr. 

1 litro 

Outra fórmula de fixador não endure
cedor: 

Agua .................... . 
Hipo .............. . ..... . 
Sulfito de sódio . .. .. .... . 
Sulfito ácido ou bis ulfito 
de sódio ..... ..... ....... . 
Agua para 

500 CC. 

240 gr. 
10 gr. 

25 gr. 
l litro 

(continua) 

PARA o PRINC I PIANTE 

10 REGRAS FUNDAMENTAIS PARA 

UMA BOA FOTOGRAFIA 

1. 'l'ire Jotografias, de prefer ê ncia, con1 boa 
l uz, con 1 o so l as co s ta s 0 11 de ]ado. Lembre-se: 
fotograCia é ant es de 1nai s nada - LUZ. 

2. "J'raba lhando contra a l uz , con1 fonte de 
lu z pe la fre n te, ev i te que a l u2i in cida dil· e ta1n en
te sôbre a objeth ·a. Prole.ia a lente com so mbra 
pr od uzida o u por 11111 J)ara-sol ou pot· q ualque1 · 
outro 1neio ad e quado. 

3. Segure a câ1nera fh· 1ne n1e nte, t>re ncle ndo a 
resp iraç-ão no n10111e nto de con1prhnir o obtu
rador. 

4. Não tent e exposições de menos ele 1/25 ele 
segu ndo se1n estar o aparelho e1n tripP on l)e lo 
1nenos fir1nen1 entê apoiado. 
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5. J~nqnadre a ci:•na co1Tetan 1ent e n o v isor-, 
Jlroc urando a1n·oxhná -la o 1nais pos s íve l do co ,·te 
desej ado. 

ú. C'a1·1·eg 11e e de sc arr eg ue a cihne ra na so m

bra , e Yitando a a~ão dir e ta do so l. 

7. Não use filtro s indisti n ta,nente e ape nas 
J>e lo fato ele usar. L embr e-se: - cada filtro tem 
u ma .:u:,·iío específica e n e in tôda fotografia ne
cessHa de filt 1·os; ês te s não rar·o es tn 1ga 111 o 
efeito desejado. 

8. Niío deix e o fi hne exposto na cân1era po r 
n1uito ten1po. A hnag e1n lat ent e for111ada p e la 
luz , ·ai !-e es maec e ndo aos 1>oucos, 11rinci11ahne n
te no s c limas qu e nt es. 

9. Ob se rv e a cê na dir eta ,n e nte no vi so r. Não 
di s11::n•e olhando 1>ara o assu nto direta m e n te. 

10. Xa s ciitnera s não autornática s não se es
queça de trnn s 1>0rta1· o fi lm e depois ele cada ex 
J>osição . Proc e da assim 1u<"cânicame n te depois 
de cacl a fotografia. 



·'NEV OE IRO " 

.Jea n Lecocq - FCCB 
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A Dansa 

Sagrada 

dos 

Guaranis 

' l'r ês fl ag r a n te s da d a n <:a sag r a d a , q uand o Miri
n1e n j 11 etn fl unh a o fa cilo co 111 o ()uai 111a t;11'.i o 

<"~p h- it o do 1n a l (ats~ ii g u ;í) . 



O g rup o in s tr11n1e 11tal e Yocal dos g 11a1·anís e un1 dos che fes, co m se u fi lh o, 

dev id a1ue n te par a1ne ntudos pa l'a un1 dos se us ri t uais . 

A dança sagrada dos guaranís foi 
um profundo segrêdo, ciosamente guar
dado até hoje. Há três séculos radica
dos nas montanhas do litoral sul de 
São Paulo, já civilisados e em contacto 
com as populações de Santos e da Ca
pital e arredores, mostraram tudo dos 
seus usos e costumes . Mas branco al
gum, jamais assistira às suas dansas 
sagradas, realisadas apenas em segrê
do de ritual. 

O mistério que as cercava, entretan
to, vem de ser agora revelado e. quem 
conseguiu vencer a resistência dos 
guaranís foram os membros do Foto
cine Clube Bandeirante que excursio
naram até Peroibe a fim de visitar a 
"Casa do índio" idealisada e ali mon
tada pelo Prof. Franck Goldman. do 
Serviço de Proteção ao índio, membro 
do F. C. C. B., e "Cônsul Honorário" dos 
Guaranís, título conquistado pelos inú
meros serviços que lhes vem prestan-
do. · 

Na "Casa do índio" de Peroibe, reu
nem os guaranís os objetos de sua fa-

bricação (arcos, flechas, samburás, etc.) 
oriundos das quatro aldeias próximas, 
e localisadas nas serras de Itatins, Ta
niguá, !tinga e Rio Branco, a fim de 
vendê- los aos turistas que freqüentam 
as praias visinhas e assim obter o ne
cessário para melhorar a sua subsis
tência . 

Durante a visita dos "bandeirantes" 
organisaram os guaranís vários feste
jos, exibindo suas várias habilidades, 
suas músicas e seus cantores, os quais 
são de fazer inveja aos nossos mais 
afinados conjuntos vocais. 

Mas foi somente depois de muito 
parlamentar, depois de muitas confe
rências entre os chefes e o "morubi
xaba" e por intercessão do "cônsul" 
Frank Go ldman, que os guaranís ace 
deram em desvendar a sua dansa sa
grada aos olhos dos brancos. 

À luz de enorme fogueira na praça 
fronteira à "Casa do índio", alta noite 
e após os preparativos do ritual, dan
saram os guaranís para o público 
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assim brindado com um espetáculo iné
dito e inesperado . 

Descerrou-se o mistério de três sécu
los e aqui damos alguns flagrantes do 
importante acontecimento. Através 
dessa dansa acreditam os guaranís 
poder dissociar os dois espíritos que 
habitam o indivíduo: o vegetal (Awvu
cué), ou o espírito do bem e o animal 
(Atssiiguá) ou espírito do mal, eliminan
do êste último e assim, mais leves, mais 
fàcilmente poderão alcançar o céu. 
Tôda a aldeia pode tomar parte na 
dansa mas apenas os guerreiros can
tam. 

Sob as ordens de um "rezador" e 
usando obrigatàriamente, as vestimen
tas ancestrais - cocaes, tangas, col
mos, pinturas, etc., correm e saltam 
dentro de um círculo em dire ções opos
tas, com grande rapidez, de tal forma 
que o espírito bom - awucué - fica 
tão tonto e desnorteado que o "rezador" 
pode então entregá-lo a Tupã que o le
vará para Guanhanhã (o paraizo - a 
terra sem mal). 

Nota curiosa: dentre as cousas que 
os guaranís assimilaram da civilisação, 
e que utilizam inclusivé em suas dan
ças, está em primeiro plano o uso de 
modernos instrumentos musicais, como 
a viola elétrica (que tocam, porém, sem 
amplificador de som) e o tambor, ou 
tarol... 

• 
F l.-1g rant es co nlhitl os durant e a exc ur são do 

F. C. C. B . à P e nlib e, Yendo-se, ele al to a baixo: 

.L) 1nn gr up o do s exc ur s io ni stas; 2 e 3) os "ban

cle il·antes" en1 ação, junto aos g ua,·anf s; 4) o A. 

l\l oraes Barro s, ostenta nd o 1111, 1nag nífi co coca r , 

tlro c ura co nqui s1ar as boas g·1·aç-as de uni a 11e

q 11e nin a g uara n í e 5) o Sca ff co m o seu guarda

chuv a - a1nul eto qu e ga rantiu 11a ra os exc ur 

s ioni stas 11111 te1npo fa, 1or:.í.vel ... 



XV Salão Internacional ~e ilrte f oto~ráfica ~e São Paulo 
Grande exito do importante certame 

Como era esperado, com a realização 
do seu XV Salão Internacional , o Foto
cine Clube Bandeirante registrou mai s um 
magnífico êxito. Cêrca de 2.000 trabalhos, 
e.m branco e preto e em côres, foram re
cebidos de· mais de quinhentos au tores de 
27 país es, a saber, Alemanha, Argentina, 
Austria, Bélgica , Brasil , Canadá, Checos
lováquia, China, Din amarca, Espanha , Es
tados Unidos da América do Nort e, Fili
pinas, Finlândia, Fr anç a, Gr écia , Hun gria, 
India , Inglat erra, Itália, Iu gos láv ia, Japã o, 
Malaia , México , Noruega , Portugal, Sin
gapura e Suécia. 

Confirma, assim, o "Salão de São Paulo " 
o seu prestígio e renome, em todo o mun
do, tanto mais express ivos se considerar
mos que êste certame foge às caracterís
ticas da maioria dos salões de arte foto
gráfica, ainda presos a um "pictoriali smo" 
ou academismo que não mais se. ju stifica 
em nossos dias. 

Situa-se o Salão Bandeir ante, portanto, 
entr e os poucos de vanguarda que pro
curam dar à fotografia um lug ar merecido 

junto às demais artes visuais , com a uti
li zação de todos os meios e r scursos que 
o processo fotográfico permite para a livre 
cr iação individual. 

Por isso mesmo, os nomes mais em evi
dência da fotografia atual comparecem ao 
Salão do Foto-cine Clube Ba nd eirante, 
dando a êste elevada cat sgoria, para a 
qual contribue também a rig orosa e cri
teriosa seleção dos trabalhos inscritos. 

Assim é que., após o atento exame dos 
quase dois milhares de trabalhos foram 
finalmente admitidos apenas 226 em bran
co e preto e 74 diapositivos em côres, os 
quais foram exibidos ao público, nos salõ es 
da Gal eria Prestes Maia, de 5 de outubro 
a 5 de nove.mbro p. p .. 

Como de costume, a cerimônia de inau
guração foi solene, a ela comparecendo as 
altas autoridades do Estado e do Municí
pio e gra nd e número de pessoas. 

No pró ximo número, daremos amp la re
portagem sôbre o acontecimento e a re
percu ssão do XV Salão Int ernacional d e 
Arte F otográfica de São Paulo. 

Dur a nt e os traba1hos de se leçã o cio XV SaHio Intern ac ional, colhe1nos es ta s fo tog 1·af ias, 1111111a da s 

quai s , ao exa n1inar e 1n 1nai s de Jle 1·to u1n dos trabalhos , ven10s os co u1pon entcs do Juri de Seleção, 

os co nh eci do s a111adores, Srs . ,José V. E. Yal e nti , Rub e ns Te ix e il ·a Sc;n ·one, l\ro Fe rre ira da S il va 

e Marcel Giró ( se ntad os) e at r az, os S r s. Alfio Tr o ,·ato, Jo sé Maur o Pontes e E duard o Sa h ·atore. 



Alcançou magnífico êx i to o li Co ncur so fotog ,·áfi co promovido pela Lig h t & Pow e r para os 

associados elo FCCU, te ndo i>on 111otivo as s ua s us ina s ele Pirap ora e "E d gard ele Souza", sô br e o 

qual já noticiam os 110 í1ltirno ní11nero . A ex po siç,io dos traba lho s, na sede do FCCJ3 redundou e m 

ma g nífi ca 1·e11nião socia l, clul'ant e a qual fora,n co nf er ido s os pr ê nlio s aos vencedor es elo co n c ur so, 

S r s . Cla udi o Pugliese e JiJcluardo Salvatore que vetnos, n os cli c h ês acit na, ao 1·ccebe1·e 111 das n1ãos 

do Dr. Paulo ~lartin s, Representante da Diretoria daquela e n1pr êsa, os origi n ais Trofe u s "Zé 

Kilowatts" a que fiz era1n jus. Outro prê1nio roi co nf e rid o U.11nb én1 ao 1ne nin o Luiz 1-\l berto 1\1al a

g uti Sca ff 1>e la fotografia qu e a pr ese ntou. A co mi ss ão julgadora foi co mp osta pelos Srs. Dr. Paulo 

Martins e i\lilton de So uza pe_la Li g ht, e Arnaldo M. Floreuce, h ·o Ferre ir a da S il va e i\la r cé l 

Giró p e lo PCCJ3 . 

V CONCURSO DE ORIENTAÇÃO 

DE CINEMA AMADOR 

• 
O Foto-cine Clube Bandeirante está 

programando para dezembro p. futuro o 
V CONCURSO DE ORIENTAÇÃO DE 
CINEMA AMADOR , obedecendo as mes 
mas normas dos concursos anteriores. Se
rão ace'itos filmes de 16 e 18 mm., preto 
e branco e coloridos, mudos, sonoros e 
sonorizados. As inscrições que são, gra
tuitas para sócios ou não, serão feitas nas 
seguintes categorias: 

1 Viag ,ens 
2 - Família 
3 - Cientifico 
4 - Enrêdo 
5 - Fantasia. 

O Sr. Jean Lecocq, Diretor Cinemato
gráfico, prestará as informações precis as 
aos interessados tôdas as têrças-felras das 
20 às 22 horas na sede do Clube e diària
mente pelo telefone 33-1475, horário co
mercial. 
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REMfNISC~~CIAS ... 

-
11 está aq ui. .. foi e 1n l'125, no J ardi n1 ela Luz, 

naquele dia en1 que , ,ocê disse que l'aria de 1nim 

uma prin ceza!! 
(ele PHOTO-MONDE) 



NOTICIAS DA FEDERAÇÃO IHTERHACIOHAL 

DE ARTE FOTO<iRÁFICA 

CONGRESSO E BIENAL FOTOGRÁFI

CA EM COLONIA (Aleman ha) 

Teve lugar de 26 a 29 de setembro, em 
Colonia (Alemanha), o IV Congresso da 
FIAP, na qual e.stiveram representados os 
seguintes países: Alemanha, Argentina, 
Austria, Bélgica, Brasil, Din amarca, Es
panha, Finlândia, França, Grécia, Holan
da, Hungria, India, Itália, Luxemburg o, 
Noruega, Polônia, Pakistão, Romania, 
Suécia, Suissa , Uruguay e Yugoslavia. 

Importantes teses foram discutidas, en
tre as quais destacamos a proposição da 
Diretoria da FIAP de modificações nos 
estatutos do organismo, a criação , de uma 
sucursal da FIAP para a América do Sul 
ou para a América Latina em geral (pro 
posição do Uruguay) e a da Indi a para 
que a FIAP se dirija à UNESCO solicitan
do que os países a ela filiados sup rimam 
os direitos alfandegários sôbre fotografias 

• 

destinadas a exposiçõe.s, tendo em vista o 
caráter artístico e cultural destas. 

* 
Ao mesmo tempo que o Congresso, foi 

inaugurada a IV Bienal de Arte Fotográfi
ca da qual participam todos os países fi
liados à FIAP. 

Êste ano a Bi enal teve invulgar relêvo, 
pois a exposição foi no recinto da FO
TOKIMA, a famosa exposição mundial da 
indústria fotográfica que se inaugurou 
também a 29 de setembro. 

Esperamos já no próximo número dar 
detalh es destas duas importantes manifes
tações, bem como das resoluções tomadas 
pelo Congresso da FIAP. 

* 
NOVOS MEMBROS - · Filiaram-se mais 

à FIAP, as Federações nacionais da Polô
nia e da Romania . 

ATIVIDADES FOTOGRÁFICAS NO PAIS 
111 SALAO DR RECIFE 4 O Foto-cine Clube 

do Recife, a prestigiosa entidade pernambucana, 
está organizando para dezembro dêste ano , o seu 
lll Salão , encerrando-se as inscrições a 31 de ou
tubro p. Certame cr it erio samente organizado, 
deverá alcançar pleno êxito e esperamos que 
os afeiçoados do Brasil a êla concorram com os 
seus melhores trabalhos. A sede do Foto-cine 
Clube do Re cife está situada à rua da Imp eratriz, 
246 , 2.0 andar, Recife, Pernambuco. 

XO\IOS CLUBES - Araras, a importante ci
dade do interior de São Paulo, já possue tam
bém o seu clube fotográfico - o "ARARAS 
FGTO CLUBE " - para cuja primeira Diretoria 
foram eleitos: Presidente, Ivam Estevam Zurita, 
Vice-Presidente , José Graziano Filho, 1.0 Secre
tár :o, Oliverio Morgado , l.º Tesoureiro, Laerte 
Franzini , e Diretor Fotográfico, Orlando Fugag
noli. 

O "ARARAS FOTO CLUBE " iniciou sua ati
vidades públicas, organizando já em novembro 

uma exposição de fotografias, que por certo 
atrairá para a nóvel entidade 1naior número ele 
adeptos . 

* 
Em Cu rit iba, Paraná, reunindo principalmen

te elementos da colônia japonesa, foi fundado o 
"FOTO CL BE COLMEIA ", ao qual auguramos 
um futuro próspero e de grandes realizações. 

* 
O FOTO CLUBE DA PARAfBA, elegeu a Di

retoria para o exercício 1956-1957, tendo como 
Presidente o Dr. João Gonçalves de Medeiros , 
Vice-Presidente, James W::illace Dore, l.º Secre
tário, João Coelho Filho, Tesoureiro, Djalma 
Vilar de Gusmão e Diretor Fotográfico, Geraldo 
Pinto de Moura. 

Aos dist:ntos confrades, nossos votos de feliz 
e próspera gestão. 
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EXPOST('AO AGFA-COLOR 

Na se de soc ial do Foto- cin e Club e Bandeirante, 
foi inau g ur ada a 11 de agôsto, uma expos içiio do 
a nq >li ações uAg fa-Color ", e ex ibido 11111 fihn e ta111-

IJ(, 111 e m Agt'a-C'olor sô 1J1·0 as atividades elas ln
dú st ria s Quítni cas B a ~·e r. Da re união , que co n s
tituiu e1n n1ag11ífico êx it o a rtí stico e socia l, 
atr ·aind o i1 se de Band e irant e un1 e 1101·u1e ní11n e r o 

do int e ressados, fixa1no s os fla gra n tes abaixo, n o 
prim e iro dos qua is ve,nos os Dir eto res da Secção 
ºAgfa" da Cia . Aliança de A nilina s ao recebe1·e1n 
11111a {lfunula do F. e. e. n., seg uindo- se Ulll as

pecto da ex posição e outro da nun1 e rosa assis
tl'ncia prese nte. 

A Fotografia Avança! 

NOVO REVllLADOR FOTOGl!Á~'ICO 

ESTOCOLMO - Após quatro a no s ele pesqui

sas e experiências, o sr. Frank Alclen, engenhei

ro e químico fotográfico ele Estoco lm o, ele en

vo lveu um n:ivo tipo ele revelador para film es 

ele fotografias em branco e preto que, segundo 

se informa, modifica os raios ele onde curta ela 

luz solar ele maneira que os objetos à distância, 

as núvens, etc. se destacam claramente, co nlra s

tai1do contra o fundo, sem necessidade cio em

prêgo ele filtros. 

Afirma-se que a nova composição, conhec'cla 

sob o nome ele "Alclol", é igualmente adequada 

para filmes ortocromáticos e pancromáticos. Po

ele ser empregada com qualquer revelador que 

contenha metilaminofenol, ou seja, com pràtica

mente todos os que atualmente existem no mer-

cado. Segundo parece, a composição permite 

maior latitude ele exposição e reduz a duração 

ela revelação cio filme e ele sua impressão sôbre 

o papel. Outra vantagem é que os motivos na 

sombra, em exposição feitas contra a luz, apa

recem con1 n1aior clariclacle do que con1 revela· 

dores convencionais. 

E' certo que os raios de oncl,a curta - azuis. 

violetas e ultra-violetas - são absorvidos ge

ralmente pela _capa superior ela emu lsão ele fil. 

mes . Como a maioria cios reveladores existentes 

é ativa principalmente na superfície, o resultado 

é uma hipersensibiliclacle na imagem azul. A 

comb in ação ele mais lu z na superfíc ie e uma 

revelação n1ais ativa ela capa superfic ia l, lam-

bém produz uma ag lomeração ele grãos negros 

sôbre um fundo mais claro e, por conseguinte, 

urna estrutura mais porosa ela emu lsão. O reve

lador "A lclol ", por outro lado, atua em profun

cliclacle, e uniformemente sôbre tôcla a capa ele 

emu lsão e lh e dá uma oxidação homog ênea. Des

de que os r aios ela imagem azul são neutralizados 

em grande pe.rte no curso clêste pt·ocesso em 

e necessidade ele dados corretos ele expos ição 

favor dos raios de sol, mais estáve is, é menor 

(BISI). 



Grandes Prêmios, e 'Diferentes 
para um novo concurso fotográfico 

A SOCIEDADE MELHORAMENTOS DE ILHA 
BELA LTDA., que, a par de seu programa agrí
cola, industrial e urbanístico, tem, como ponto 
alto de seu objeto socia l , o in creme nto do tu
r:smo naquele encantador município, vem de 
instituir um s!mpático concurso de arte-fotográ
fica, cuja finalidade precípua é recolher um 
documentário artístico daque la tão falada re
g ião cio nosso lit oral. 

tl:sse concurso, que terá o patro cín io cio Foto 
cine Clube Bandeirante, apresentará um inte
rêsse especial aos aficionados, pois conta oferecer 
prêmios de vulto. 

Sendo, Ilhabela , o "assunto-do-dia" nos co
mentários de Rádio e TV, e nas crônicas do 
"Café Society", passará agora, naturalmente, a 
constituir um mar ca nte centro ele atração para 
os 11 Bandeirantes". 

Essa ini ciativa partiu dos irmão s Giorg:o e 
Alberto Storace, gerentes daquela Socieclade e 
criadores do grande conjunto turístico-imob!liá
rio denon1inado "embaúbas" . 

Em nosso próximo Boletim, e em circ ular 
aos sócios, daremos o regulamento do concu r so 
e o cr:tér io da comissão julgadora, que se rá 
constituída por três membros, entre os quais 
o nosso diretor Dr. Eduardo Salvatore . 

Solicitamos ao Dr. Alberto Storace - cu ja fa
miliaridade com a arte-fotográfica co loca -o, tam
bém, como exigente julgador dêste concurso -
que nos adiantasse, desde já, dentro de qual es
pírito seriam solicitadas as fotos concorrentes, 
tendo êle nos informado: 

'·Denominamos êste concurso s implesm ente de 
llhal>e la , pois ne ste nome está condensado o 
espírito que irá norteá-lo, como si fôra um 1wr
tr-ait de uma personalidade de renome, que, co
mo titulo , Jev•asse apenas sua a lcunha. 

Um r et rato pode se r encarado' sob dois aspec
tos: um, o que vale tão-somente por seus va
lores fotográficos, não necessitando que se lhe 
conheça o modêlo; o outro, é o aspecto que se 
destina a nos dar a mais fiel reprodução do fo
tografado. Exemplificando, podemos citar o 
fotógrafo ela família real britânica, , que, quando 
fotografa a sua sobe ran a, caber-lhe -á realizar 
não apenas o simples retrato de uma jovem, por 
mais expressivo e com pleto seja seu trabalho. 

Exige-se dêle que nos apresente, quase viva 
(poderíamos dizer, histórica) uma figura 1>are
cida com a Elizabeth rainha, não apenas em 
seus traços físicos, mas nas expressões típicas 
da sua personalidade, as quais, dentro da ima
gem estát ica, virão apresentar a melhor reprodu
ção do se u temperamento. O exe mplo foi citado 
apenas como símbolo, do fotógrafo que tem ele 
produzir sua arte dentro ele 11ormas ele f;clelida
cle abso lu ta ao modêlo. 

:tl:ste nosso concu r so é um conv ite - quase 
diríamos, um desafio - à competência dos fo
tógrafos patrícios; em particu lar, àque les da fa. 
1nília bandeirante. Ben1 saben10s que, en1 gera l, 
o artista prefere cr:ar sob impulsos expontâneos, 
sem enco1nenda s de assunto. E ben1 saben10s, 
igu a lmente , que será um teste do con h ec im ento 
do m étier de um fotógrafo, o realizar um tra
balho admirável por seus valores estéticos, sô
bre um tema pré-fixado. 

Daí a denom:nação singela ele ILHABELA, 
pois isso mesmo é o que pedimos: as melhores 
vistas daquele municíp io, co m as belezas super
lativas da sua pa isagem cont id as em um retân
gulo de preto-e-branco . 

Desta forma , as compos:ções-fotográficas, mes
mo feitas com elementos típicos loca is (com:i 
co nchas, 1nariscos, rostos, objetos caracteríSticos, 
etc.), não poderão ser adm itida s como partic.
pantes , pJr melhores méritos possam apresentar. 
Igu almente, as foto-formas e congêneres . 

Ilh abe la , com suas costeiras-de-pedras, sua s 
matas e vegetação cerrada, seu mar, aquê le 
mar vastíssimo de sugestões e uma variadíss i
ma sér ie de outros atrativos, representam um 
assunto exuberantemente rico. 

A natur eza - tão n1albaratada nas paisagens
de- l'olhinha da infância da arte-fotográfica, é, 
ainda e sempre, um grande tema. Somente os 
apressados desprezam-no, deslumbrados com a 
últ ima novidade formal de av a nt -g al'Cle. Temas 
eternos, a paisagem e a natureza de Ilh abe la 
podem ser admiràvelmente transfigurados pela 
se n sibil id ade de fotógrafos realmente artistas . 

A antiga Vila Bela da Princesa aguarela os 
capazes, lá no litoral norte, onde há séculos está 
posando, e em ângu los ideais! " 

LASANHA AO FORNO 

Especialidade da CANTINA PIEMONTESE 
ALAMEDA FRANCA, 1509 (esq. Consolação) T el.: 8-1082 



1oto-!iv1·os 

Pilotos et Pl'opos sur 
le N u 
Lucien Lorelle, 
Publications 
Paul Montei, 
París, 1956. 

R. T. S . 

Rotulada por uma capa das mais sugestivas, 
onde se destaca um desenho do próprio autor, 
com analogias à determinadas telas ou desenhos 
de Gaughin, lança a público o conhecido artista
fotógrafo Lucien Lorelle uma série de trabalhos 
e considerações cujo tema é a figura feminina. 

Logo de início adverte que a obra não é ape
nas mais uma co le ção de nús, nos moldes de 
álbuns idênticos já bem conhecidos, dos quais 
Andr ,i de Dienes já se tornou o exemplo clássi
co, mais do que divulgado. 

O que Lorelle pretende e conseguiu é bem 
mais do que isso. Como admite seu trabalho 
tem por si uma dupla vantagem a favorecer o 
leitor : - surge da experiência do fotógrafo co
mo ho 1111ne de 111étier, e revela o espírito cria
dor e ordenador de um legítimo artista. 

Lucien Lorelle não se l'mitou a dar um as
pecto expositivo às suas obras . Vai mais longe , 
partindo mesmo da definição elo que seja a fo
tografia, - meio material de reproduzir as 
formas pela imitação, - pro cura justificar seu 
entendimento estético. 

Antes mesmo ele explicar e justificar sua rea
lização traça, rápida mas seguramente, a traje
tória da evolução elo ideal ele beleza represen
tado no corpo feminino. 

Desde as proporções cláss icas e essencialmente 
anatômicas de Leonardo ela Vinci, até o ideal 
helênico de beleza, representado pe las vênus de 
Mediei e Anadiômene, examina as características 
de cada tipo dentro de cada época, concluindo 
por ressaltar a importância dêsses conhec im en
tos ao artista-fotóg r afo. 

Seus exemp los são vivos e preciosos e, atra
vés de protótipos tirados ela esc ultur a e ela pin
tura, analisa com espír ;to didático a gênese e 
metamorfose do ideal estético que vai desde a 
graça dos movimentos aliada a beleza formal 
até a valorização do vigor físico traduzido tão 
sõmente em formas estáticas. Analisa a evolu
ção quase sempre em função da escu ltura e 
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traça os elementos distintivos da concepção ele 
um Jean Goujon ou de um Mai llol , detendo-se 
no exame de Germaine Pill on. 

A seguir, exempJ;ficando suas teorias , apre
senta seus trabalhos e seu modo de agir, dedi
cando capítu los a geograf ia do corpo feminino, 
à escolha da luz e elo décor, resumindo uas teo
r:as ao co ncluir que o grande problema é a busca 
da expressão medi ,ante a lib erdade de atitudes 
e de gestos. 

Em súmula. Um traba lho sério e hon es to ele 
real va lor não só par a o fotógrafo , mas tam
bém pai a o artista plástico. 

jawtdo /otoqrafias 
com luc 

L . _J 

Fazendo Fotografias 
co 1n lu z 

Introdução elementar 
à fotografia, 
Kodak do Brasil, 
1956. 

O folheto, magnlf;camente impresso e apresen
tado, como diz o título, é uma introdução didáti
ca a todos os que pretendem se dedicar à foto
grafia. 

Partindo de noções primárias mas básicas sô
bre a impressão mediante emprêgo ela lu z, va
lendo-se ele exemp los c laros e bem lançados, o 
quase manual vai desde os princíp ios elemen 
tares da câmara escura até explicações sôbre os 
proces sos fís icos e químicos a que se suje ita o 
L im e para a obtenção da imagem. 

Não só para o prin cipiante tem o folhet o va
lor inestimável mas também para o mais avan
çado, e isso porque os princípios básicos da 
química fotográfica e obtenção do negativo são 
apresentados de form a inédita e ilustrado s por 
dese nho s precisos que normalmente comp letam 
as no ções genéricas que quase todos os amado
res tem a respeito do assunto . 

Lado a lado com o esc larecimento e divulga
ção <.los princípios básicos da mecânica fotográ
fica traz também o manual noções imprescindí
veis da história da fo tografia , mostrando passo 
a passo as etapas fundamenta is da evolução 
mastrando quais os responsáveis pelo progre so. 

Inegàvelmente é grande a contribuição trazida 
pela Kodak elo Brasil com o lançamento do fo. 
lheto o qual poderá ser obtido ou nas boas casas 
ele fotografia ou então soEcitando-se diretamen
te a Koclak Brasileira, no Rio ele Janeiro, no 
Campo ele São Cristovão, 268, ou Caixa Pos
tal 849. 



~esen~a ~as Princi~ais Ativi~a~es Mensais ~o f. C. C. O. 
I\ ' ( Cl{SO D~J FOTOGRAJ ?JA 

Atendendo aos pedidos ele grande número de 
interessados, deliberou a Dir etoria elo F. C. C. B. 
promover ainda êste ano, n1ais um curso de 
fotografia. Assim é que já foi organizada a 
·J.ª turma, devendo a aulas terem início a 9 ele 
novembro p. f.. Compreende o curso, ao todo , 
18 aulas práticas e teóricas, elas quais se incum
birão os Srs. A lf io Trovato, Armando Nascimen
to Jr., Odilon Amacio , Eduardo Salvatore, Tufy 
Kanji e José V. E. Yalenti. 

* 
li ( 'Oi'l'('U RSO DA LIGHT & POWJ<JR 

F·oram expostos na sede cio F. C. C. B., e pos
terior ·mente no aguão cio Edifício da Light, com 
grande êxito, os trabalhos ele associados do 
Club e que concorreram ao 2.° Concurso promo
vielo por aquela emprêsa, focalizando aspectos 
elas Usinas de Pirapora e "Edgarcl de Souza". 

* 
l<:XPOSIÇAO Dl<~ AMPLlA(,'õES AGFA-COLOR 

Teve lugar a 11 de agõsto p.p., na sede cio 
F. C. C. B., a inauguração ele uma exposição 
ele amp liações em cõres (3 0x40 cts.), executadas 
em papel "Agfa-Color" , a qual obteve grande 
êxito, atraindo gra nd e número ele visitantes . 

Na mesma ocasião foi ex ibido um filme, tam
bém em "Agfa-Co lor" demonstrativo elas ativi
elaeles ela grande indústria de produtos químicos 
Bayer, onde é fabricad o o material Agfa. 

* 
HL\POSl 'l'l\ -08 "AGFA-COLO R" 

A 27 ele setembro p.p ., realizou-se no F. C. C. 
B., pe1~ante nu1nerosa ass istênc ia, un1a projeção 
ele diapositivos "Agfa-Co lor" ele autoria elo Sr. 
rrnRD BOH)I ~J, diretor da Secção " Agfa" em 
São Pau lo, demo n strativa elas •altas qualiclaeles 
(lo mater.al Agfa, para fotografias em cõres, 
tanto em negativo como em positivo. 

SRM INÃR IOS DR FOTOG l'tAF IA 

Continuando esta interessante prática , mais 
dois sem in á rio s foram r ea li sados pelo F. C. C. B. 
dura nt e os quais foram debatidos interessantes 
problemas técnico e artí. ticos ela fotografia. 

* 

( 'Oi\'Cl;RSOS li\' 'l'l<~l{l\'OS 

Com o costumeiro entus;asmo realiza r am-se os 
concursos internos de maio (livre), junho (de
talhes e "tab le-tops"), julho ( li vre) e agõsto 
(arquitetura e in teriores). 

A co nh ec id a casa A FOTOPTICA ofereceu prê
mi •os em material fotográfico aos autores elas 
melhores fotografias em cada categoria ele con
corre nt es, resultando vencedores: 

em maio: Gertrudes Altschu ll (sen ior), New
ton Chaves (junior), Emil Is&a (novíssimo) e 
Casemiro P . Mello (asp ir ante); 

em junho : Roberto Yoshicla (sen ior ), A . lvlo
raes Barros (junior), Emil l s&a (novíss imo ) e 
Casemiro P. Mello (asp irant e). 

em julho: Jean Lecocq (sen:or), Eigirio Sato 
(junio r ), Paulo Suzuki (novíss'mo) e Casem ir o 
P. Me ll o (aspirante). 

em agõsto: Gertrudes Altschull (se nior), Gui
lherme Malfatti (jun ior), Emil Issa (novíssimo) 
e Casemiro P. Me ll o (aspirante). 

Em setembro e outubro, clacla a realiz,ação cio 
XV Salã-o Internacional, não foram realizados 
concursos jnternos. 

OS PRóXlMOS CONCU l{SOS 

Completando a sér:e ele concursos de 1956, 
serão realizados en1 noven1bro, n1ais um con~ 
curso em branco e preto (tema li v re), e em de
zembro um concurso em branco e preto (com
posições naturais e abstrações) e um ele diapo
sitivos em cõres (tema livre). 

FRAqUEZA GERAL 
Depressão, lmpotenclo genital do homem e mulh.,r, Neurastenia, velhice precoce 
Prostatlte e falta de filhos. -Tratamento pela "Auto-Hormo-Vaclna "Hellmelater" 

(Aos Interessado• enviamos prospecto• com dados sobre o tratamento) 

LA BORATO RIO HELLMEISTER J, HELfM:1!~~~~~1E:~c~!~::;ologista 
1 
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Reserv e desde iá o 
seu exemplar do 

1.0 ANUARIO BRASILEIRO 
DE FOTOGRAFIA 

Preço do exemplar: 

Ao 
BOLETIM FOTO-CINECLUBE BANDEIRANTE 
Rua Av anhandava , 316 
SAO PAULO - BRASIL 

Cr.$ 200,00 

Qu eiram rese rva r um exemplar do ANUARIO BRASILEIRO 

DE FOTOGRAFIA, pa ra cujo pa gam ento incl uo um Va le posta l na im · 
ch eque 

po rtâ ncia de .................................................................................................................................................................... . 

Nom e ...................................................................................................................................................................................... . 

Rua ............................................................................................................................................................................................ . 

Cidad e .................................................................................... Estad o ............................................................................. . 

Tôda r eme ssa em ch equ e ou va le po s ta l de ,·e se r feita em nom e do 
BOLETIM FOTO- C INE C LUBE BANDEIRANTE 



"PAU DE SEBO" 

FOTOGRAFIA DO 
SNR. PASCHOAL PILLA 

FILME FORTE FINEPAN 

MÁQUINA KAPSA 



Para melhores fotos ... 

e. Drescía Ltda .• Ru:i Brlg . Tobias. !JC/102 - Te!. 34-9388 · lnsc. 200.40 0 • S. t>auld 
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