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PAPÉIS FOTOGRÁFICOS 

Wessel 

A Kodak Brasileira S. A., no afã de sempre bem servir os snrs. consumidores, prazeirosa
mente informa que em virtude do alto gráu de aperfeiçoamento técnico alcançado pelos papéis 
fotográficos KODAK - Wessel, passará a empregar as mesmas embalagens, rótulos, e códigos 
usados pela Kodak dos Estados Unidos. 

É êste mais um dos pontos essenciais atingidos, firmando ainda mais a determinação da 
Cia. Kodak Brasileira S. A. de emancipar o Brasil, no setor da indústria d,e papéis fotográficos. 

PARA CONTATO 

URUPEX - Pê so simples e duplo 
tom quente , gráus 1, 2 e 3 

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

OSIRIS - Pêso duplo , tom quent e 
gráus 1, 2, e 3 

,JARDIM - Postai s pêso duplo 
suav e e normal 

PARA AMPLIAÇÕES 

RICOBROM - Pêso simples e duplo 
gráus 1, 2, 3 e 4 

BROMATON - Pêso duplo, tom quen-
te, gráus 1, 2, 3 e 4 

DOCUMENTO - Contato rápido 
para fotocópias 

CARDIOBROM - Rápido para electro
cardiogramas 

Contribua para o engrandecimento da Indústria Brasileira usando êstes papéis fotográficos 

KODAK BRASILEIRA S. A. 
SAO PAULO - RIO DE JANEIRO - PORTO ALEGRE 
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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 



PARA MELHORES FOTOGRAFIAS 

FILMES SAKURA 
Papeis Sakura 

NAS BOAS CASAS DO RAHO 

Representante p/ todo o Brasil 
ALGODOEIRA DO SUL LT0A. 

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

O MAIOR NOME EM A PARELHOS HIDRAULICOS NO BRASIL 

METALÚRGICA 

ALBION S. A. 
TORNEIRAS 

REGISTROS 

V AL VULAS DE DESCARGAS 

APARELHOS SANITARIOS PARA HOSPITAIS 

ALBION S. A. 
TE LEFONES 5-0262 - 5-0421 SA O PA ULO 
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A casa que oferece o maior sortimento em artigos foto e cinematográficos em geral. 

CAMARAS E ACESSóRIOS 

Filmes - Papéis - Projetores e Ampliadores . 
Binóculos - Microscópios e Serviços completos de 

ó TI C A 

Moderníssimo Laboratório para revelações de filmes, ampliações esmeradas e 

artísticas. Revelações de filmes cinematográficos . 

EDUARDO RIBEIRO DE SOUZA 
RUA LíBERO BADARó, 284 - FONE: 35-5453 - SÃO PAULO 

Rua Maná, 574 

ANTES DE COMPRAR 

HA RMONICAS 
VISITE A TRADICIONAL 

Casa Meirelles 
-de-

ARNALDO MEIRELLES 

Fone: 34-8729 São Pa ulo 

LASANHA AO FORNO 

Especialidade da CANTINA PIEMONTESE 
ALAMEDA FRANCA, 1509 (esq. Consolação} - Tel.: 8-1082 
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ORGAO OFICIAL DO FOTO-CINE CLUBE BANDEIRANTE. 

O FOTO-CINE CLUBE BANDEIRANTE, receberá com prazer a 
visita ele todo e qualquer aficionado da arte fotográfica, ass:m como 
r esponderá pelos seu c Departamentos, a qualquer consu lt a que lhe 
fõr dirigida quanto ás suas atividades ou sõbre a prática de fotografia 
e cinematog rafia amadorista. Outroslm, recebe, sem compromisso, 
colaboração para o seu Boletim sendo que as opiniões expendldas em 
artigos assinados, correrão sempre por conta de seus autores. 

Tôda correspondência deve ser dirigida para a séde social do 
FOTO-CINE CLUBE BANDEIRANTE • Rua Avanhand ava, 316, 
Fone 32-0937, S. Paulo, Brasil. 

SÃO CLICHÊS FORTUNA OS USADOS NESTA REVISTA 
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FOTO-CINE CLUBE BANDEIRANTE 
DECLARADO DE UTILIDADE PúBLICA PELA LEI N.º 839 DE 14-11-1950 

ALGUMAS DAS VANTAGENS QUE OFERECE: 

Orientação artlstlca e técnica me
diante palestras, seminários , expo -
1lções, demonstrações e convivia 
com os mais destacados artista& · 
fotógrafos. 

* 
Laborat ório e Stu dio para aprendi · 
zagem e ap erfeiçoamento . 

Sala de leitura e bibliotéca espe
cializada. 

* 
Excursões e concursos mensal• 
entre os sócios. 

* 
Participação nos salões e concur
sos nat'ionais e estrangeiros . 

* 
1ntercàmbio constante com as so
ciedades congêneres de todo o 
mundo . 

DEPARTAMENTOS : 

Fotográfico 

Ctnematográfl ,co 

Secção Feminina. 
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da ano . . . . . . . . . . . . . 1.000,00 
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Os sócios do inter ior e ou t r os Esta
dos e da Secção Fe m ini na gosam elo 
d esco n to ele 50 % n a m en sa li dade. 

REVISTA " FOTO CINE BOLETIM " MENSAL 

S:&DE SOCIAL (Edifício Próprio); RUA AVANHANDAVA N. 0 3111 
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Ao circular êste número do Boletim já estarão rodando nas 

magnificas máquinas impressoras as páginas do ANUÁRIO BRA

SILEIRO DE FOTOGRAl<'IA a ser lançado brevemente a público. 

Pelos inúmeros pedidos de reservas, pelas inúmeras informa

ções que nos têm sido solicitadas, pudemos nos aperceber com 

quanta simpatia e interêsse foi acolhida a nossa arrojada inicia

tiva. Não nos acanhamos em dizer "arrojada iniciativa", pois, 

realmente, em nosso país, é preciso boa dose de coragem e arrôjo 

para abalançar -,se alguém a publicar um repositório de arte foto

gráfica que envolve responsabilidades e despezas bem vultosas, e 

dificuldades de tôda sorte. 

São qualidades, porém, que nunca faltaram aos "bandeiran

tes " , haja visto suas anteriores I1ealizações , que despertaram 

admiração em todo o mundo. O "ANUÁRIO BRASILEIRO DE 

FOTOGRAFIA" será mais uma demonstração da capacidade de 

realização dos "bandeirantes". 

Perguntam-nos alguns, porque, sendo um anuário brasileiro, 

trará também obras de autores estrangeiros. Da introdução ao 

Anuário, transcrevemos o seguinte período que esclarece perfei

tamente a posição em que nos colocamos: 

"A nossa posição é mais ampla e diversa. O título advém 

do fato de ser esta a primeira coleção no gênero que se edita no 

Brasil. E tem por base o XV Salão Internacional de Art ,e Foto

gráfica, patrocinado pelo Foto-cine Clube Bandeirante, do Estado 

de São Paulo. 

A iniciativa tem finalidades múltiplas. 

Primeiramente, a realização da fotografia como arte que é, 

através de exemplos convincentes; e, depois uma espécie de ba

lanço de seu estágio atual, não só no Brasil, mas em tôdas as 

partes do mundo." 

Aguardemos, pois, o Anuário cuja publicação é esperada para 

fins de fevereiro próximo. 
DEZ. 56 - JAN. 57 
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O XV Salão Internacional de Arte F otográÍica 

Transcrito da 

"A FOLHA DA MANHÃ" 

Quando há dois anos, por ocasião do 
XIII, Salão Internacional, no ano co
memorativo do quarto centenário da 
cidade de São Paulo, nestas mesmas 
colunas afirmamos que aquela mostra 
representava um marco na evolução 
da arte fotográfica, poderiam talvez os 
leitores supor na afirmativa certo exa
gêro ou excesso de otimismo. Mas a 
verdade é que poucos foram os que 
compreenderam o significado daquela 
exposição, a primeira entre nós a reve
lar as inéditas e inegáveis possibilida
des da fotografia como arte criadora. 

De lá para cá a situação em nada 
se alterou e o presente salão, óra aber
to ao público na Galeria Prestes Maia, 
patrocinado pelo Foto-cine Clube Ban
deirante, veio comprovar aquela afir
mativa, mostrando mais uma vez que 
a fotografia de nossa época deixou as 
limitações de produto de pura mecâni
ca para se reafirmar - em pé de igual
dade com as outras artes - como 
meio de expressão individual. · 

10 -

RUBENS TE IXEIRA SCA VONE - FCCB 

Como na mostra anterior, foram ad
mitidos ao Salão todos os trabalhos em 
que o autor revela capacidade criado
ra; não criação inventiva ou técnica de 
processos ou sistemas, mas criação ar
tística onde, através da imagem, se 
traduz um sentimento estético . 

Vinte e sete países concorreram à 
mostra e o número de quase dois mil 
trabalhos recebidos, dos quais foram 
selecionados pouco mais de duzentos, 
demonstra a importância do salão, in
dubitàvelmente um dos principais do 
mundo. 

Em linhas gerais, poderiamas afirmar 
que predomina na fotografia dos dias 
que correm uma intenção genérica de 
reportagem . Não reportagem no sen
tido de méra documentação de um fato 
ou da exibição de lugar ou assunto 
inédito. Reportagem de interêsse hu
mano, de perpetuação das pequenas 
realidades t.::otidianas, descobrimento 
de aparêncfas banais, de quadros co
rrruns, aos quais conseguiu dar o fotó-



··o rni: É o LIMITE" 

ho F. da Silrn - FCCB 

grafo um sentido de beleza, uma orde
nação artística, ou uma parcela de 
sensibilidade. Exemplo típico dessa 
tendência é a fotografia italiana apre
sentada na mostra e que constitui o 
conjunto mais homogêneo da exposi
ção, revelando não uma tendência in-

dividual mas uma tendência genérica . 
Em primeiro lugar, e sempre - o ho
mem. Depois o ambiente, o local, com
pletando admiràvelmente o primeiro. 
Amostra dessa corrente encontramos 
nos trabalhos de Anselmi Giordano, de 
Maria Finocchiaro, de Alfio Pellegrini 
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ou de Vittorio Ronconi, reservado lugar 
a parte a trabalhos perfeitos como a
quela "Cronaca di un Povero Amore" 
de G. Fontano ou "Orate Frate" de Car
lo Bevillacqua, o primeiro com aparên
cias de tomada de cena de filmes de 
De Cica, o segundo com aspectos mís
ticos de figuras de El Greco. 

Da França, da Iugoslávia, da Bélgica 
e da Alemanha a linha não difere mui· 
to. Ângulos ousados, contrastes vio
lentos de luz e sombra e, principalmen
te - uma coisa que seria absurda pa
ra os nossos avós fotógrafos - uma 
fotografia autêntica,· despida de reto
ques e de artifícios, onde a intenção 
supera a técnica empregada. Da Fran
ça e da Iugoslávia destacaríamos os 
trabalhos de André Longere, de Roberf 
Thuillier, e de Vilko Zuber, figurando 
em lugar a parte "Composition in the 
Snow", de Ladislaw Benke. 

O conjunto individual mais forte dos 
trabalhos enviados da Bélgica é, sem 
dúvida, o de Robert Bessard, destacan
do-se em primeiro plano "Entre l'Etre 
et le Néant". 

Do Oriente a mesma tendência de 
sempre, quebrada dessa vez não só pe
la China, mas principalmente pelo Ja
pão, onde um novo sentido de realismo 
vem cada vez mais se avolumando. 
Dessa vez não se notam os tradicio
nais lagos espelhados, os montes co
bertos de neves eternas, ou os inevitá
veis sanpans perdidos em mantos es
garçados de neblina. Do Japão nos 
vêm mulheres de cabarés onde os ares 
existencialistas se mesclam com casas 
suspeitas de Las Vegas e onde se sente 
a influência: ocidental, ou então um 
excessivo purismo formal, como em 
"Nu" de Mitsuo Honsho, não faltando 
mesmo realizações espetaculares como 
aquêle mágico enxame de vagalumes 
em rodopios na escuridão, lembrando a 
noite mirífica de Van Gogh onde os as
tros se perdem em torvelinhos de luz, 
como no trabalho de Y oichi Midorika
wa. Igua lmente avançados são os tra
balhos de Man-Yu e Hing-Fook, repre-
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sentando Daisy Wu a tradicional linha 
pictórica da qual é um dos intérpretes 
máximos. 

Das demais representações pode-se 
dizer que não existe um sentido de con
junto, uma tendência determinada, re
sultando um trabalho de equipe . As 
tendências individuais é que contam, 
sendo que poderíamos destacar: dos 
Estados Unidos - Wellington Lee e 
Frank Heller; Vitor Skita, da Hungria, 
e Annemarie Heinrich, da Argentina. 

A representação do Brasil nessa mos
tra é das maiores e integra-se perfeita
mente dentro do clima em que se agita 
a fotografia mundial. 

Do Brasil, deixando-se de lado os 
trabalhos exibidos pelo juri de seleção, 
destacaríamos as produções de Eduar
do Airosa, de Antonio Ferreira Filho e 
de Renato Francesconi, que seguem 
aquela linha da reportagem de inte
rêsse humano, com uma visão persona
líssima . No retrato, nos mo ldes for
mais e normativos, encontramos traba
lhos de Tufy Kanii, em contraposição 
aos retratos ambientados exibidos por 
Bernardo Meier ou Sascha Harnisch. 
No campo experimental destacaríamos 
as realizações de Herros Cappelo e de 
Paulo Suzuki Hide. 

Os trabalhos exibidos pelos membros 
do juri de seleção quase todos se equi
valem, destacando-se desde logo a 
preocupação de pesquisa, o tratamen
to cada vez mais pessoal dos assuntos. 
Do pioneiro José Yalenti merece espe
cial menção aquela magnífica "Inver
nada", onde o mestre do contra-luz exi
be mais uma vez sua paixão pelo moti
vo brasileiro . De Ivo Ferreira da Silva, 
autor de estilo dos mais pessoais, desta
caríamos "Diagrama" e a "Ponte", on
de assuntos banais são valorizados por 
técnica das mais apuradas, lado a la
do com "Hibernal" e "Esbôço" de Mar
cel Giro. José Mauro Pontes pertence 
áquela linha preocupada com o ho
mem, dando exemplo de sua capaci
dade . ao fotografar um transeunte 
apressadíssimo cujos pés nem tocam 
o solo. Eduardo Salvatore é o mestre 



de sempre, e "Via Livre" e "Primavera" 
são traba lhos absolutamente realiza
dos. Alfio Trovato dá exemplos de suas 
pesquisas, e seus fotogramas são rea
lizações das mais arrojadas de todo o 
Salão. 

Em síntese: o XV Salão Internacional 
de Arte Fotográfica, patrocinado pelo 

"C'ID C'A RA DB (' . .\ Ff:" 

Foto-cine Clube Bandeirante, mais uma 
vez faz jus ao renome e prestígio inter
nacional de que goza e merece ser vis
to, não só por curiosidade estética, 
mas para que se tenha uma visão da 
fotografia mundial nos dias que correm 
e para que sejam verificadas as possi
bilidades dessa nova arte, em pé de 
igualdade com os demais. 

F.ig-il·io Sato - FCCB 



"AKQUJTETURA" Guilhe1·me ~íalfaUi - FCIR 
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(Transcrito de "PHOTO-ClXF,MA") 

Pode-se fazer fotografia em côres com 
qualquer aparelho de chapa ou películas . 
Todavia, os aparelhos com objetivas azu
ladas são preferíveis. 

Escreveu-se que as objetivas azuladas 
alteram as côres porque e.las agem como 
um filtro de luz que exal ta os azuis e vio
letas e som breiam os amarelos e verme
lhos. Teor icamente, isto é exato. Com o 
processo negativo-positivo esta alteração 
não tem nenhuma importância porque são 
possíveis algumas correções durante a ti
ragem das cópias. Com o processo inversí
vel a alteração das côres não traz conse
qüências e passa habitualmente desaper
cebida; a alteração devida aos erros de 
pôse, à escolha de um filtro não apropria
do, à discordância entre a sensibilidade 
cromática do filme e a temperatura de côr 
da luz, esta é grave. 

O fotógrafo policromista deve medir o 
tempo de pôse e não se fiar no seu ins
tinto. Nós lhes diremos de novo que as 
emulsões que reproduzem as côres, sobre
tudo aquelas da espécie inversível, pos
suem uma tolerância muito fraca. Quando 
se as utiliza racionalmente, dois fotome
tros modernos fornece .m indicações úteis: 
êles são, de um lado o Volomat , de outro 
lado as "células" fotovoltáicas. 

Sabemos que a composição espectral da 
luz (ou a proporção das raiações monocro
máticas que a compõem) faz variar a côr. 
A composição es pectral da luz é definida 
por sua "temperatura de côr" (Ver a obra 
"Le.çons de photographie" 4.ª edição). O 
preparador de camadas sensíveis para ima
gens em côres deve, portanto, adaptar a 
sensibilidade cromática das em ulsõ es à 
temperatura da côr da luz na qual elas 
serão uti1isadas. Eis porque os qu e utili
sam o proce .sso "por inversão" , têm à sua 
disposição duas espécies de emulsões. A 
primeira é cromatisada para a tempera
tura da côr da luz do dia (6.000º K elvin , 

A. H. CUISINIER 

mais ou menos) ; a segunda espécie é cro
matisada para a temperatura da cór da 
lu2l emitida pelas lâmpadas elétricas 
(3.400º K, mais ou menos). Nós esclare
cemos que a primeira espécie pode igual
mente ser utilisada com a luz do relâmpa
go eletrônico (em tôrno de 6.500º K) ou 
com certas lâmpadas de relâmpago a mag
nésio (ve.r "Leçons de Photographi e). 

Não é preciso dizer que a temperatura 
da côr da luz solar varia com a hora e 
com a pureza da atmosfera; a das lâmpa
das eletrônicas depend em da tensão da 
corrente de alimentação e do estado de 
uso do filamento (um filamento usado dá 
uma luz cada vez mais avermelhada). E 
lembramos que quando a côr da luz muda , 
a dos objetos muda igualmente . 

Quando há uma discordância entre a 
tempe .ratura da côr da luz e a sensibilida
de cromática da emulsão fotográfica , pode
se utilizar um filtro diante da objetiva. 
Bem entendido, não será um filtro qual
quer; deve-se escolher um filtro de luz 
suavisador, que . retem tôdas as radiações 
luminosas que criam uma côr diferente 
da sua. 

O ôlho nú é incapaz de apreciar a tem
peratura de côr da luz. Êle deve ser, 
pcrtanto, ajudado por um instrumento de 
medida que . se chama "termocalorimetro" 
e se encontra no comércio, o qual dá as in
dicações qu e facilitam a escolha do filtro 
de luz conveniente. 

Acrescent emos aqui: objetiva e. filtro 
devem ser protegidos contra os raios pa
rasitas por meio de um parasol eficaz. 
Quando as vistas em côres são destinadas a 
exame por projeção, é conveniente. operar 
sôbre tripé sempre que possível, porque 
assim se procedendo, as imagens serão 
mais nítidas e, o que não custa nada , me
lhor compostas. 

Não é pre .ciso dizer também que a emul
são cromatisada para a _ luz do dia nã o 
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deve ser usada para fotografar objetos ilu
minados com luz artificial. Na verdade, 
a coisa não é impossível, mas é preciso 
modificar profundamente, por meio de 
um filtro, a temperatura da côr da luz 
que entra no aparelho fotográfico. Esta 
técnica é desaconselhada aos principian
tes; ela obriga a possuir um número gran
de de filtros corretores o que, mais comu
mente, os põe confuso sôbre qual o filtro 
conveniente. 

O fotógrafo policromista encontrará 
assuntos que são mais fotogênicos do que 
outros. Existem mesmo assuntos muito 
interessantes aos quais é melhor, porém, 
renunciar porque sua escala de brilhos 
extremos é muito larga. 

Os assuntos convenientes para fotogra
fias em côres devem, evidentemente., ser 
coloridos e, além disso, comportar vários 
tons harmoniosamente distribuidos. Os 
campos, uniformemente verdes, as mon
tanhas absolutamente cinzas, os monu
mentos todos brancos, etc., são assuntos 
monótonos. Se fôr possível, deve-se ale
grá-los acrescentando-se personagens ou 
objetos cuja côr dominante é a comple
mentar da côr geral. Além disso , é ne
cessário que o contraste entre as altas 
luzes e as sombras mais densas do assunto , 
não ultrapassem a relação de. 1:5. Em 
termos mais familiares, isto quer dizer 
que a luz pode ter 5 vêzes mais brilho que 
a sombra. Como dissemos mais acima, as 
emulsões para fotografias em côres p os
suem uma latitude de pôse. correta muito 
curta e não poderão reproduzir satisfato
riamente objetos com grandes contraste s 
de luzes. Quando o contraste de luzes do 
objeto ultrapassa nitidamente a latitude 
de pôse correta da emulsão, o rendimento 
das côres será falho. Se o céu é vazio, 
sem interêsse , é melhor sacrificá-lo e não 
considerá-lo como a grande luz do assun
to . 

Compreende-se que uma paisagem em 
côres não deve ser desprovida de sombras. 
Muitos fabricantes recomendam aos que 
utilisam seus materiais trabalharem quan
do o assunto é iluminado de frente. Ist o 
produz imagens sem relêvo. As sombras 
são ne,cessárias, mas sombras suaves e 
contrastes de côres de preferência a con
trastes de valores. Isto não significa que 
a côr deve gritar tão fortemente como no~ 
cartazes; é bom suavizá-las , iluminan
do-as. Por vêzes um simples refletor (fô
lha de papel branco ou metalisado, lenço 
branco, muro claro, etc.), serve . Outras 
vêzes, é necessário usar uma lâmpada 
(azulada , para as películas para luz diur
na) , ou um flash-eletrônico. Cuidar-se-á 
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que estas luzes, de grande intensidade lu
minosa, não invertam as sombras. 

Quando se pratica fotografia em côres 
no exterior, ter-se-á em conta que as luzes 
das primeiras horas do dia, como as do 
crepúsculo, possuem uma dominante ala
ranjada que altera o colorido natural do 
assunto. Durante o verão é conveniente 
não fotografar antes das nove e depois das 
dezessete horas. No verão, ao redor do 
meio-dia , a luz é forte e vertical; ela pro
duz sombras curtas e duras. 

Quando se pode, o melhor é compor a 
imagem no vidro despolido que constitue . 
certamente , o mais exato dos visores . Na 
prática da fotografia em branco e preto 
consideramos sobretudo as linhas de con
tôrno e as luzes do assunto. Na fotografia 
e,m côres deve-se treinar em ver antes de 
tudo o colorido. O ôlho humano não se 
contenta com não importa o que. Para 
agradá-lo não é suficiente fotografar um 
objeto colorido; é preciso também que as 
côres formem um conjunto agradável, que 
elas não choquem; em outras palavras, 
que elas sejam harmoniosas. 

Nós confirmamos dois pontos: 
l.º) - as emulsões que registram as 

côres são mais lentas que · certas emulsões 
em branco e preto ; 

2.º) - a latitude de pôse das emulsões 
para fotografias em côres é tão pequena 
que. pode-se dizer que pràticamente não 
há senão um tempo de pôse correto. Pode
se mesmo acrescentar que o tempo de 
pôse que é correto para uma côr nem 
sempre o é para as outras. Por conseguin
te , na prática da fotografia em côres se 
impõe uma discriminação. 

Segundo os seus fabricantes, a rapidez 
das principais emulsões que se encontram 
no mercado é a seguinte: (Nós as indica
remos em gráos A. S. A. porque conside
ramos que as indicações dêste sistema de 
avaliação da rapidez dos filmes sensíveis, 
são compreensíveis para todos): 

Dufaycolor normal . . . . . . . . 12° 
Dufaycolor rápido . . . . . . . . . 24° 
Altichrome . . . . . . . . . . . . . . . . 10° 
Kodachrome . . . . . . . . . . . . . . 20° 
Gevacolor . . . . . . . . . . . . . . . . 20° 
Agfacolor . . . . . . . . . . . . . . . . . 20º 
Ferraniacolor . . . . . . . . . . . . . . 20º 
Ektachrome typo E. 2 . . . . . . 32º 

Deve-se. assinalar que a idade da pelí
cula e as condições de sua conservação 
podem modificar a rapidez das camadas 
sensíveis . 

Cada fabricante acompanha seus mate
riais de uma tabela indicativa dos tempos 
de impressão mais corretos durante as 



horas favoráveis do dia. Estas tab elas, 
que devem ser concensiosamente estuda
das, fornecem indicações nas quais pode
mos nos fiar. Entretanto, há casos em 
que. elas não prevalecem. Por exemplo: 
para um mesmo estado do céu, o tempo 
de pôse varia segundo fotografamos em 
Estocolmo, em París ou em Dakar, à beira
mar, ou em Saint-Etienne. A influência 
do poder refletor do objeto e da direção 
dos raios luminosos não é sempre preci
sada. De um modo geral, um leve ex
cesso de pôse é melhor do que uma sub
exposição, sobretudo com os processos adi
tivos. Quando o tempo de pôse é indicado 
para iluminação de frente, não se. deve 
hesitar em dobrá-lo quando a iluminação 

·é lateral, a 45º, e em quadruplicá-lo quan
do o sol estiver por detraz do objeto prin
cipal. 

Os fotômetros modernos instrue.m me
lhor os práticos. Êstes, muito cómumen
te se perguntam: "que parte do objeto 
devo visar?" "A mais interessante" lhes 
respondem geralmente.. Certo. Mas um 
pouco de análise e raciocínio não obscure
ce a operação. Dois casos são para consi
derar: 1.0 

- a escala de luzes e.xtremas 
do assunto está contida na latitude de pô
se correta da emulsão (1 :5 para um bom 
rendimento, 1:10 para um rendimento 
aproximado). Neste caso, devem-se faze.r 
duas medidas: uma para as sombras, ou
tra para as luzes e tomamos a média. 
2.0 

- O intervalo entre as luzes extremas 
do assunto é maior que o intervalo de 
pôse correta da emulsão. Um sacrifício 
deve então ser feito. Sendo que nas foto
grafias em côres as luzes têm mais im
portância que as sombras, se se utiliza 
uma emulsão inversível, deve.-se avaliar 
o brilho das partes claras do objeto. As 
sombras serão, provàvelmente, densas, 
mas é o que. terá menor gravidade. 

As indicações do fotômetro devem, às 
vêzes, ser interpretadas pelas seguintes ra
zões. Tôdas as objetivas não possuem o 
mesmo rendimento luminoso. Assim, 
uma objetiva de se.is elementos colados 
transmite à emulsão sensível mais luz do 
que uma objetiva de seis lentes indepen
dentes e não tratadas, utilizada com a 
mesma abertura re.lativa, a diferença po
dendo alcançar, em certos casos, a 25%. 
Duas objetivas parecidas, utilisadas nas 
mesmas condições, terão um rendimento 
diferente se uma é azulada e a outra não. 
O rendimento de. uma objetiva diminui 
quando se lhe acrescenta um filtro de luz, 
o qual ocasiona uma perda igual a 5 % em 
cada face. Deve-se ainda ter em conta que 
numerosos obturadores não dão as velo
cidade.s correspondentes àquelas indicadas 

no · respectivo indicador. Sempre q:ie 
possível, adotar-se-á a velocidade de 1/50 
d e segundo fazendo-se variar a quantida
de de luz enviada ao filme, regulando 
convenientemente o diafrágma. 

Dissemos que as emulsões em côres não 
toleram os erros de pôse. Ora, é necessá
rio saber - e lembrar~ que uma ilumi
nação fraca da emulsão durante um tem
po de. pôse relativamente longo produz 
uma impressão menos correta do que 
aquela devida a uma iluminação intensa 
e de curta duração ( efeito Sewarzschild). 
Em outras palavras: a sensibilidade da 

• 
45 ANOS DE 

Gelatino-Brometo 

"Veja, êsse teu filho 
<- u1n tolo! Pretende 
fotog ,·afar os automó
veis a 30 k1ns. JlOI' 
hora, co1n u1n 111b;e
rá\"el 1/:!5 de seg u n
do! ... 

III 

- 1955 - "Qual, 1 /25 ele se
gundo é nu 1ito curto para Ioto
g1·afar êsses cal'ros a uiais de 
100 kms . horários ... Preciso ele 
1 /5 ele segundo, a 1 :Hi, com fil. 
tro neull'O 5X, "pa1·a eXJlrhuir 
a noção ele espaço-te1npo 1

• ••• 

• h-N 1 

Desenhos e legendas de 
DELARUE-NOUVELLlERE 
(De Photo-Cinema) 
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emulsão dimin ui a medida qu e o tempo 
de impre.ssão aum enta . Como existe, para 
tôdas as camadas sensíveis uma ilumina
ção óti ma, é necessário, na prática da 
fotografia em côres, e cada vez que o fo
tômetro indicar um tempo de impressão 
sup erior a 6 segundos (ilum in ação fraca) 
majorar as indicações do instrumento. 
"Em quanto?" vão perguntar. Para res 
ponder com exatidão, esperamos que todos 
os fabrica nt es que possuem laboratórios 
de pesquiza, queiram nos indicar o valor 
do coefic iente a se ap li car em cada caso. 

Algumas palavras sôbre a projeç ão de 
diapositivos em côres 

É provàvelmente quando elas são am
pliadas sôbre um a tela convenientemente 
clara e vistas , de um a distância suficiente, 
que. as imagens transparentes em côres, 
principalmente as de pequeno formato, 
adq ui rem todo o seu valor. 

Dur ante o curso da projeção, pode-se 
atenuar certas dominantes. Para isto de
ve-se utilisar películas compensadoras ou 
filtros de. luz colocados diante da objetiva . 
Alguns dizem ter provado com sucesso 
películas de celofane colorido; outros fi
xaram ao hypo das películas veladas de
pois tingida a gelatina com u ma solução 
de corante ácido apropriado. Uma domi
nante é aten u ada por um fi lt ro de côr 
comp lementar à sua. Assim, um azul mui
to vivo é aten u ado pelo amarelo, etc . Es
clarecemos que a coloração do filtro não 
pode ser intensa, senão êle alterará outras 
côres que não aquela que se deseja corri
gir. 

Os pigmentos que formam as imagens 
em côres não tendo uma estabilidade ab
sol ut a ,devem ser expostos o menor tempo 
possível à luz do projetor. 

Multiplica ção das imagens em côres 

Com a ajuda de um dispositivo e.m cô
res é perfeitamente possível obter ima
gens positivas múltiplas. 

O mais habitualmente, o prático que 
deseja possuir várias cópias positivas se
gue o processa negativo-positivo . 

Êle toma as fotografias sôbre. uma su
perfície sensível negativa de três cama
das. Existem com a sensibilidade cromá
tica regulada entre 3.400° e 5.000° Kelvin, 
o que permite utilizá-las indiferentemen
te em luz diurna ou com luz elétrica. As 

dominantes, que não deixarão de se pro
duzir, são compensadas quando da cópia 
positiva. 

Esta superfície sensível produz imagens 
negativas em côres complementares da
quelas do objeto. Assim, o azul-v ioleta do 
objeto é traduzido por um amare lo, o ver
de por púrpura, etc. Por meio dêste ne
gativo-colorido, obtém-se, sôbre uma su
perfície sensível com três camadas de 
emulsão, tantos positivos (diapositivos ou 
imagens sôbre papel) quantos se deseja
rem . Esta . superfície sensível positiva dá 
as côres complementares das do negativo, 
isto é, o amarelo torna-se azul -violeta, a 
púrpura transforma-se. em verde, etc., o 
que reproduz as côres naturais do assunto. 

O processo negativo-positivo, com seis 
camadas de emulsão, produz menor nitidez 
e uma granulação mais grossa que o pro
cesso por inversão. Não é o mais recomen
dável para os que operam com uma objeti
va aberta a mais de 4:5 e em pequeno for
mato. 

A tiragem de boas cópias positivas sô
bre papel é delicada. Deve-se ter em 
conta que . o intervalo de brilh os extremos 
registrado corretam ente pelo negativo 
colorido ultrapassa, às vêzes, 1:150 en
qu anto que o do papel positivo não atin
ge 1:50. Para obter provas impecáveis é 
necessário usar máscaras que comprimem 
a gama dos valores registrados sôbre o ne
gativo e um ou mais filtros que amenizem 
as côres com a maior exatidão possível. 

I sto é, a nosso ver, um trabalho de es
pecialistas. 

Conservação das superfícies sensíveis e 
dos diapo sitivos em côres 

Sôbre o papel as imag ens em côres pa 
recem um pouco abafas. Encontramos a 
inferioridade em todos os processos foto
gráficos positivos que utilizam suportes 
opacos (visão por reflexão, portanto par 
cial) quando lado a lado com o cinema, 
que faz passar a luz através da imagem 
e nô-las mostra itegralmente. 

As superfícies sensíveis virgens devem 
ser guardadas num armário tão fresco 
quanto possível e preservado dos gases 
sulfurosos atmosféricos. 

As imagens positivas em côres não se 
rão expostas à luz senão quando necessá
rio. Devemos resguardá-las igualmente 
da ação dos gases sulfurosos que as fazem 
desbotar. 

* Aperfeiçôe-se na arte fotográfica, ingressando no Foto-Cine Clube Bandeirante* 
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Vejn-se n l'iqu ezn ele meias tintas obtidas pelo "2-2-15-20" 
(fotos minia t ul' a ampliadas dnas Yê~,es) . 

"2-2-15-20" 

Afinal o revelador verde publicado 
no n. 0 98 do nosso Boletim não desper
tou o interêsse que era de se esperar, 
apesar de ser um processo simples e 
estudado tanto para a nossa tempera
tura quanto para a nossa ilumina ção 
natural. Foi necessário levar uns ne
gativos em miniatura ao nosso Clube e 
exibí-los, para tornar-se o fato palpável, 
e agora me vejo forçado a publicar 
mais êste artigo com alguns esclareci
mentos. 

Em primeiro lugar o que não seria 
nem necessano é a consideração do 
grão. Eu não consegui ampliar o su
ficiente com as emulsões próprias para 
miniatura até o ponto que aparecesse 
o grão, portanto, não sei se posso clas
sificar de grão-fino ou, como está na 
moda, de super-grão-fino; sei que dá 
uma amfliação 30 x 40 de ¾ do for
mato 24 x 36 mm ., sem nenhum incon
veniente, a não ser com os filmes ultra
rápidos modernos, quando então apare
ce alguma granulação e, assim mes
mo, sem aborrecer. Usei o novo Ilford 
H. P. S. e o Kodak Tri-X, em instantâ
neos na bôca da noite, e o revelad or 
me deu resultados surpreendentes. 
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GUILHERME MALFATTI - F e e B 

O revelador Windish-metol publica
do anteriormente, tinha uma grande 
harmonia de tons sem perder no ne
gativo o seu carater brilhante; a lim
pesa dos negativos nas margens e den
tro da própria imagem tornou-se um 
dos seus excelentes característicos a 
tal ponto gabados pelos amadores e 
especialmente os fotógrafos profissio
nais, inclusivé com flash, que alguns 
juram não usar mais outro revelad or. 
Quantos retratos de noivas não foram 
assim executados e sem ter que prote
ger na cópia para aparecer a têz sob 
o filá e ganhar tôda a vaporosidade 
indispensável, e tudo quase sem re
toque. Na paisagem o filme reve lad o 
dá um bom rendimento nas sombras e 
nas luzes uma gradação de tons mais 
ou menos contínua. 

O revelador 2-2-15-20 não podia pôr 
de lado tôdas essas vantagens carac
terizadas pela porcentagem do metal, 
a quantidade em geral menor do sulfito 
e, finalmente devido à ação retardado
ra do alúmen de cromo, havia necessi
dade de um acelerador, e a solução de 
carbonato de sódio a 25 % dá uma 
constante solução concentrada e daí 



as 20 gotas para finalizar a fórmula 
que repetimos: 

500 cc de água 
2 grs. de alúmen de cromo 
15 grs. de sulfito de sódio anidro 
20 gotas de solução concentrada de 

carbona to de sódio. 
Cada componente deve ser perfeita

mente diluído antes de acrescentar o 
outro e guardar rigorosamente a ordem 
até o fim. O revelador é de um belo 
verde transparente. 

Em lugar de usar uma tabela dou a 
cada emulsão um índice que é formado 
com a simples soma dos graus centí-

gradas de temperatura com os minutos 
do período de revelação. A cousa mais 
simples que se possa imaginar. Assim , 
para dar um exemplo mais claro, temos 
o índice dos filmes Verichrome que, 
para os meus negativos é - 36. To
mamos a temperatura do banho, p. ex., 
24° e temos então: 36 - 24 = 12. Por
tanto, 12 minutos será o tempo de reve
lação. No caso da maior temperatura 
que testei, 30°, tive 36 - 30 = 6 minu
tos de revela ção. 

Torno a repetir que o índice deve ser 
dado para o filme usado de preferência 
pelos amadores sabendo que, indepen-

Do negatiYO :J5 111111. l'eproduzido no centl'o, f'ize,nos uma a111pliação integl'al, ;JOx-10 e desta reJlt'O

<luzhnos no cliché maior apenas 1111u1 [Jarte, para gua1·dar a propor('fio natural co111 o :15 nun. 

Pode111os 1101· aqui Yerit'icar a au~f.ncia de gdio con1 o nosso re, ·e lador , e a sua riqueza tonal. 



Outro deta lh e de a1upliação de ()CQuenina pa1·te 
de negativo 35 111111. (no ca n to inferior) dcnions

trando as gra nd es qualidade s do "2·2-15 -20". 

dente da rapidez ou sensibilidade, há 
filmes que revelam devagar e outros 
mais depressa. Entre os rápidos te
mos os "Agfas" e "Sakura" estando em 
geral os "super XX" como médios e 
entre os mais lentos os "Dalco", "Hauí" 
e outros. Quem gosta de ampliaçõ es 
grandes prefere os negativos mais 
transparentes e as cópias de contacto 
exigem em geral negativos mais vigo
rosos. Nos dias cinzentos é preferível 
diminuir a pôse e aumentar o período 
de revelação a fim de conseguir mais 
contraste e relêvo; não fazer o contrá
rio, como pensam muitos. 

O revelador 2-2-15-20 não deve ser 
guardado, visto estar num estado de 
equilíbrio mais ou menos crítico. Já 
revelei até 3 rolos 120 em seguida, com 
pouco aumento do tempo de rev elação, 
isto é, 1 minuto a mais nos outros dois 
rolos. 

Depois da revelação um enxague e 
em seguida um fixador que contenha 
também alúmen sendo preferível com 
30% de hiposulfito. Há muito boas fór
mulas de fixador-endurecedor, sendo o 
endurecedor intermediário muito útil: 

água . . . . . . . . . . . . . 1.000 cc. 
alúmen de cromo . . 30 grs. 
sulfato de sódio . . 60 grs. 

Depois de 2 minutos neste banho 
costumo fixar apenas com hiposulfito 
a 30%, que fixa rá pido e limpo; é bom 
fixar o dôbro do tempo que leva para 
clarear o negativo, isto é, 10 minutos 
mais ou menos, e assim, depois de en
chaguar passo no alúmen simples a 
20 % e daí a lavagem final que deve 
durar uns 15 a 30 minutos em água 
corrente conforme a temperatura da 
água. 

Esta parte da fixagem é, em geral, 
feita de uma maneira diferente por 
cada amador. Eu p refiro sempre pro-
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cessas parcelados e me tenho dado 
bem com êles: enchaguar, revelar, 
passar no alúmen e sulfato, fixar, en
chaguar, endurecer e lavar. É mais fá
cil depois da revelação enchaguar um 
pouco e em seguida fixar num bom 
fixador-endurecedor e depois lavar; 
mas é preciso que o fixador esteja no
vo e em boas condições. 

Sôbre as temperaturas muito eleva
das ou acima dos 30° não fiz experiên
cias e deixo esta parte para os colegas 
das zonas mais quentes; peço apenas 
que colaborem e mandem as suas im
pressões, antecipando os meus agra
decimentos. 



"HABITAT" E O X V 

Refletindo o magnífico êxito obtido pelo 
XV Salão Internacional de Arte Fotográ
fica de S . Paulo, promovido pelo Foto
cine Clube Bandeirante , a prestigiosa re
vista de arte brasileira "HAB ITAT " a êle 
dedicou 5 páginas do seu número 37 de
zembro último, inclusivé reprod u zindo vá
rios dos trabalhos expos tos. Do comentá
rio feito , extra ímos, data -venia, o seguinte 
trecho : 

uPe rcorr e nclo o se tor Hra11 co e P1·eto C' o seto r 
url 'l'an s 11arê nc ia s" con1 o se u Cl' 0 1nati s 1110 difuso, 
110s len1bran1o s de certas conside, ·açÕ('S 1·cce 11tíssi

mas ele Sosf,,et a r es11eito da exposição de fotogra
fia:-. ""Au chC'val de , ·e 1Te" na B é lgica. Perg unta 
ê le: ºSel'á 1101·t111e as artes de c ria ção co nce tle 111 

direifos sobe r·a nos tis 1neta n1orf oses co111plexas da 
ima gi na ção plá stica e se int er r oga nt se 1n cessa r 
~c1bre os ,ni st<-rios das rornu1s, será 11or isso que 
a fotografia se en1penha tant o no cuidado e na 
fidt•liclade de representar aq uil o que o ho m e 1n 
pode obse1·, ·a1·'?" 

li~ n1ai s ad ia nt e pond e ra ainda: .. Hou, ·t.· um 
h•111110 não 111uifo afastado e ,n qu e os p1·ot'isi,.,iona is 
da <·âmera se rodf"a, •atn de 11111 fal so aparato com 

1u·~te nsões est<-tica s ext raída ~ do s ce le ir os elas 
a<'ad emia s. Ho,j e em dia í•les se e n1pe nham 111ais 

SALAO INTERNACIONAL 

• 

em valori7..ar · a pI ·ei,.,t>nç-a atni g·a elos í-,eI·es, da s 
1Jaisageus e dos objetos. Qncren1 se ,· sin1pl es, 
dir etos, ex po ntân cos, cx ti ·a il · seus 1nelhor ei,., efe i

tos cio estilo e ela realidade. S ua preocu1>a~ão 
11redo 1nin ant e é em111·egar se u instr1nnento de 
t1·abalho co n1 pel'feita hon est idade, se 1n artifício 

n e 1n truquage, a fitn ele obte r n essa busca da 
yerchHle 111na lógica e uma pur eza qu e respe it e 

O!-: m eios de que &<' \'alem." 

Ui sco rcla mo s de Sosset. Artifícios e tn1qua ges 
val en1, são necessários nfio só para e labo1 ·,1ções 
o nfrica s e s urr ea li stas, co 1no tan1bé1n na n1era 
IH'oc 11I·n de e fe ito s co nstrutivi st as, abstratos, co n
cretos, figurati\ ·os, hum a no s, soc iai s, pais.-1gisti
cos e até pl'osaicos das duas realidad es: a de su
perfície e a de profundidad e. A a r te fotográfica 
não .se de, ·e confina l' na prise-de-vue; co m o o tra
pez ista de Kafta, deve osci la r dentro de l'aiob 
totai s de aç-ão, ver lá de ci ma, tudo quanto cabe 
nos :JGO gra us do horizont e a nti sc io ." 

Eis ai, na apreciação de Sosset e no co
mentário de HABITAT, expostas duas te
ses opostas, refletindo duas gra nd es cor
rentes da fotografia at u al. Qu al a posição 
do lei t or? Nossas páginas estão abertas 
para o debate da interessantíssima ques
tão ... 

CURSO DE FOTOGRAFIA 

O Foto-cine Club e Bandeirante vem 
realizando com grande êxito, um CURSO 
DE FOTOGRAFIA completo, para princi
piantes, já na 4.ª turma. Abrange o curso 
um total de 18 aulas, desde as noçõe s ele
mentares de câmera, ótica, etc., até as 
noções artísticas indispensáveis para a 
exec ução de uma boa fotografia , e inclusi
vé a prática de revelação e ampliação. 

No cliché, um flagrante de um dos pro
fessores, Dr. Armando Nascimento Jr., 
dura nt e uma de. suas apreciadas aulas. 

Já se encontram abertas as inscrições 
para a organização da 5.ª turma, cuj as 
aul as deverão ter início em fevereiro pró
ximo. 
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F lag l'an tes do ato in a ug ul'a l do 1.5 .0 Sa lão ln te l'l1ac io 11a l, Ye nd o-se no pritn e h ·o, o Yerea clo r ]) r. ~i 
co la u T tun a ao faze r a a1H·ese n tação do ce 1·hun e e no seg und o, o nr . E du ard o Sa lv atore, Pr es ide nt e 
d o FCC U ao agra dece r o Trofe u co nf e l'id o ao FCC U 1>elo Ca m e r a Club e de Sa n to Andr é d o q ua l 

fo i ))o rt a dor o reSJlec th ·o Pr es iden te , S 1·. B.e né Sc h oe ps (o prirn e ir o {t es qu e rd a). 

XV Salão Internacional ~e arte f oto~ráf ica ~e São Paulo 
Grande exito do importante certame 

O Salão Internacional de Arte Foto
gráfica de São Paulo promovido anual
mente pelo Foto-cine Clube Ban
deirante, impoz-se como um dos mais 
importantes acontecimentos do calen
d'á rio artístico paulistano, constituindo 
a sua abertura, festa ansiosamente es
perada pelos amantes das artes em 
geral que nele vêm uma das mais 
avançadas manifestações da fotografia 
como meio expressional. 

Isto tivemos ocasião de constatar 
mais uma vez, a 5 de outubro p. passa
do, quando da cerimônia inaugural de 
XV Salão, realizada nos salões "Al
meida Junior" da Galeria Prestes Maia . 
Autoridades Governamentais, Repre
sentantes diplomáticos, Dirigentes de 
entidades artísticas e culturais de São 
Paulo e de entidades congêneres das 
cidades visinhas, além de numerosíssi
mo público que tomava inteiramente o 
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saguão da Galeria, prestigiaram com 
sua presença a solenidade de abertura 
da exposição. 

Abrindo a cerimônia, em nome do 
Foto-cine Clube Bandeirante, falou o 
Vereador, Dr. Nicolau Tuma, Sócio Ho
norário da entidade, o qual em entu
siástico improviso e com pa lavras can
dentes, fez a apresentação da impor
tante mostra internacional, salientando 
o esfôrço e trabalho do Clube e dos 
afeiçoados paulistanos em elevar a ar
te fotográfica brasileira, para ela con
quistando a admiração do mundo e po
sição de invejável relêvo. 

Seguiu-se a entrega em mãos do Dr. 
Eduardo Salvatore, Presidente do Foto
cine Clube Bandeirante, pelo Sr. René 
Schoeps, Presidente do Câmera Club 
de Santo André, do magnífico "Trofeu 
Câmara Municipal" conquistado pele 
F. C. C. Bandeirante no último salão in-



O Deputado Dr. De n ·ille A legrettl, Sec retário do s Xegócios do Go, ·ê 1·no do Estado, e m nom e do 
Sr. Gover nador, co ngratula- se co m S. Paulo pe la abertura do 15. 0 Sa lão, cuja e ntr ega ao 1>íiblico 

faz, e m seg uida , sob Yibrant e sa h ·a de pa lmas do num e ro so píiblico presente, 

ternacional promovido pela prestigiosa 
entidade que congrega os afeiçoados 
da fotografia na visinha e progressista 
cidade. 

Pelo Sr. Presidente do FCCB, foi en
tão convidado o Sr. Deputado, Dr. Der
ville Allegretti, titular da Secretaria dos 
Negócios do Govêrno do Estado e que 
na cerimônia representava também o 
Exmo. Sr. Governador do Estado, para 
descerrar a fita simbólica, inaugurando 
o XV Salão Internacional, tendo então 
Sua Excia . pronunciado as seguintes 
expressivas pa lavras: 

"Senhoras, 
Senhores. 
Motivo relevc;nte impediu o compare

cimento, a esta solenidade, do sr. go
vernador Janio Quadros. Designou-me, 
por isso. Sua Excelência para represen 
tá-lo neste ato e trazer as saudações do 
atual govêrno paulista aos mestres da 
fotografia artística, brasileiros e estran
geiros, aqui reunidos sob a direção fe
cunda e inteligente do Foto-cine Clube 
Bandeirante. 

Cumpro o honroso mandato com des
vanecimento. 

Como homem público, e, especial
mente, como Secretário de Estado dos 

Negócios do Govêrno, acompanho, de 
há muito, os trabalhos, verdadeiramen
te notáveis, realizados sob os auspícios 
da entidade promotora dêste belo cer
tame. Sei. assim, que ao Foto-cine Clu
be Bandeirante São Paulo e, porisso 
mesmo, o Brasil devem, dentre outros, 
dois serviços inestimáveis. Um, o do 
surpreendente e contínuo aperfeiçoa
mento da nossa fotografia artística. Ou
tro, o da difusão das nossas conquistas, 
nesse particular, por todo o mundo. 

O XV SALÃO INTERNACIONAL DE 
ARTE FOTOGRAFICA DE SÃO PAU
LO. que hoje se inaugura, é. nesse sen
tido, um documentário que. honrando a 
entidade patrocinadora, honra também 
êsse espírito de fraternidade interconti
nental. e mundial. que deve unir os ar
tistas da fotografia. 

Os 226 trabalhos aqui exibidos de
monstram à saciedade que o Salão reu
nido periàdicamente em nossa Capital 
é. como o julga a crítica especializada, 
o mais importante no gênero. Bastaria 
êsse fato para torná-lo digno não só da 
admiração como do agradecimento dos 
paulistas. É que esta mostra diz-nos 
que. também no setor da fotografia cria
dora. São Paulo. é a capital artística 
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do nosso país. Há, ainda, outra circuns 
tância a ser assinalada: a da presença, 
neste certame, de alguns dos nomes 
mais expressivos da arte fotográfica 
mundial . Ela diz-nos, por seu turno, 
que São Paulo iá é, há muitos anos, 
um centro conhecido e respeitado no 
mundo da criação fotográfica de qua
lidade superior . 

O atual govêrno paulista encara, 
por1sso, com todo o aprêço, as realiza
ções do . Foto-cine Clube Bandeirante , 
dirigido pelo infatigável dr. Eduardo 
Salvatore e seus dignos companheiros. 

Como Secretário de Estado do Go
vêrno, a quem incumbe orientar as re
lações entre as ent idades artísticas par
ticulares e o poder público estadual. 
des e jo esclarecer que estou pronto a, 
na medida do possível. prestar ao Foto
cine Clube Bandeirante o apo io de que 
êle eventualmente careça. 

Senhores. 
Em nome do sr. Governador Janio 

Quadros e no meu próprio, saúdo cor
dialmente os professores de fotografia 
aqui irmanados em certame de extraor
dinár io sentido cultural. 

Saúdo, em sua vitória, a tradição e o 
e splendor da cultura de nossa terra." 

• 
O Sa liio d o FCCB é- po n to de co n, ·e ,·gê n cia ob ri
gatória dos m ais destacados a ,·listas -fotóg r afos do 
Es tado e s ua ce 1·i m ô ni a ina ug ur a l um aconteci 
n 1e n to a unt f(' m l)o artístico e socia l, confor 1nc 

o dcu 1o nst r a esta seqiif- n cia de in sta n tâ neos, nos 
q uais , ·e m os, d o a lto ,,ara ba ixo: t ) A u to r id ades 
pl'ese n tes ao ato, pe r corre1 11 o Sa lão en1 comp a· 
n hi a do ,, r eside n te d o FCCB; 2) Os clcstacaclos 
uba ndei r antes", S r·s. Re nato F 1·ancesco 11i, Marce l 
Gil'ó, A rn a ldo ~I. V1lore nce, Hobe 1·to Yos hic1a, 
He ,·ros Cappe llo e Em il I ssa; :1) 8 r s. ,Josl' V. E. 
Y a le n ti, Fra nc isco A lb uq uerq ue, \ Villi a 1u llr igat
to e 'r h o rnaz J. Parkas; 4) Sras. ~f a ri a N. Sa l n1-
to1·e1 l.;ccla Letne Sa lvato re e casa l Xe w to 11 C'ha
' 'es; ã) S 1·as . Mi l'tcs ) (ace do l ssa, Olga Pr ude nte 
de Mc ll o, J,o urd cs Dova l, B rasi lin a Yos hid a e 

Diu a Cap 11e llo. 



Calorosa salva de palmas coroou as 
palavras do Dr. Derville Allegretti que, 
em seguida, cortando a fita simbólica, 
ent regou o XV Salão ao público. 

Êste percorreu-o demoradamente, e 
palavras de louvor à alta qualidade ar
tística da mostra e sua magnífica apre
sentação, logo se fizeram ouvir. 

Com efeito, auscultando a opinião 
dos entendidos e dos visitantes habi
tuais do Salão, não exitamos em afir
mar ter sido êste um dos mais belos 
já realizados pelo Foto-cine Clube Ban
deirante . Aliás, repercutiu amplamen
te na sociedade em geral, tendo atrai
do, durante os 30 dias que esteve ex
posto, um público enorme, calculado 
em mais de 100.000 pessoas, e a "Folha 
da Manhã" no seu suplemento literário, 
o periódico literário "Paratodos" e a re
vista de arte e arquitetura "Habitat" a 
êle dedicaram inúmeras páginas e co
mentários interessantes que transcreve
mos noutras páginas dêste Boletim. 

Em suma, o XV Salão Internacional 
de Arte Fotográfica de São Paulo e com 
êle o Foto-cine Clube Bandeirant e , assi
nalaram mais um magnífico, justo e ex
pressivo êxito . 

• 
Xa festa de inaugu,· ação d o J5 .0 Salão co lh emos 
mais ês t es fla g rant es de pe ,·so nalidad es destaca
das no s 1nc ios artísticos e c ultul' a is de São Pau
lo, qu e pr estig iaram o ato con1 a sua pl'ese nça: 
1) A poetisa e des ta ca da ex po sitorn, Srta. Uni ce 
G. Car n e iro e ntr e os Srs. Case miro P. i\lello e 
a rquit eto Guilherme i\falfatti; 2) S r a. Alice Kan
ji, Dr. Antonio },,el'reira F. 0 e Se nhora e Jo sé 
Louzada F. Ca mar go; 3) D, ·. Armanclo Nasci
mento .Jr. e Se nhora, e Francisco Albuquerque; 
4) os casa is Rom a no Sca vo n e, Dr. Rub e ns Tei
xeira Scavone e Ivo Ferreira ela Silva; 5) o Ji. 
v1·0 de vi s itant es, recebe as ass inatura s dos Srs. 
Ne lso n Uo, ·al, J. Claudio S imõ es, R enato Frances-

co ni e Cla udi o Pu g liese. 



Revelação de Material a Côres 

1. - Indicações gerais 

Antes de mais nada, convém usar produ
tos quimicamente puros. Se os produtos 
usados forem do tipo chamado "comer 
cial" os resultados exprimir-se-ão com 
tonalidades falseadas. A água, pelo me
nos no revelador, deve ser d estilada. 

Temperatura: - Os banhos devem estar 
rigorosamente à temperatura que para 
êles se. indica. Em alguns casos, tolerân
cias são admitidas; mas não devem ser 
ultrapassados os seus limites, pois neste 
caso, produzir-se-ão desequilíbrios de côr, 
dificilmente compensáveis ou cuja corre
ção, ainda que aproximada , se torna im
possível. Como se verá, é nos banhos re
veladores que a temperatura deve ser exa
tamente mantida, sendo admitidas peque
nas oscilações para os outros banhos. Há 
aquecedores munidos de te.rmostatos, os 
quais se tornam de grande utilidade na 
manutenção rigorosa da temperatura. 
Para fazer as soluções é necessário um 
termometro até 100°C. 

Agitação: - Deve ser uniforme. e suave. 

Limpeza: - É mais importante manter a 
limpeza nos elementos que intervêm no 
processo dos materiais a côres do que nos 
da fotografia a preto e branco. Pinças , 
cuvetas , funís, de.vem ser préviamente la
vados em água e sabão ou com a utiliza
ção de um detergente concentrado. Se 
necessária, uma limpeza com uma das so
luções próprias para limpeza de cuvetas, 
pode efe.tuar-se com antecedência, passan
do depois os diversos elementos por várias 
águas e secando. O melhor (sem se tornar 
regra), é reservar sempre as mesmas cu ve
tas para o me ,smo u so na fotografia a cô
res, e numerá-las, conforme a seqüência 
dos banhos. 

* * * 

2. - A Revelação de AGFACOLOR inver

sível e de ANSCO COLOR 
(1) 

(Revelador negativo) 
(Só para material ANSCO) 

Agua a 55ºC .......... ..... .. . 
Metal ......................... . 
Sulfito de sódio anhidro ....... . 
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750 CC 
3 gr 

50 

I 

BJ;JLLINI DE ANDRADE - F e e H 

Hidroquinone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Fosfato trissódico . . . . . . . . . . . . . . 20 
Sulfocianeto de potass1u . . . . . . . . 2,4 
Brometo de potássio . . . . . . . . . . . . 2 
Agua fria até fazer 1 lltro. 

(A fórmula difere um pouco da reco
mendada pela Ansco; substituíram-se o 
carbonato de sódio monohidratado e o sul
foc1aneto de sadio, respectivamente, por 
fosfato trissódico e sulfocianeto de potas
s10 - produtos que mais fàcilmente se en
contram no mercado. Os resultados são 
semelhantes. A Ansco ultimamente modi
ficou o seu revelador acrescentando-lhe 
3,t> cc de uma solução de iodeto de potás
s10 a 0,1%). 

O emprêgo do revelador D-20 como pri
meiro reve.iador dá tons azuis , que podem 
chegar a compensar as oscilaçoes de côr 
do material de luz artificial (tipo T), em
pregado com luz do dia sem filtro corre
tor; neste caso, revelar até 25 minutos. 

Tempo: - 14 minutos a 20°C. Agitar 
constantemente.. (Se houver a certeza de 
que a película foi sub-exposta, deve pro
longar-se a revelação até 15, 18 ou 20 mi
nutos). 

Conservação do banho: - sem usar, 6 
meses; usado, 1 mês. 

Revelador negativo 
(só para material AGFACOLOR 

inversível) 

1 - Para material fabricado em 
kunsen , Bayerwerk: 
Agua a 30ºC ........... . 
Sulfito de sódio anhidro .. 
Brometo de potássio .... . . 
Cloridrato de diaminotenol 

(amidol) ............. .. . 

Agua fria até fazer 1 litro. 

Lever-

750 CC 
50 gr. 
5 

5 

2 - Para material fabricado em Wolfen, 
Kreis Bittefeld: 
Agua 30ºC ............... . 
Sulfito de sódio anhidro .. 
Sulfocianeto de potássio .. 
Brometo de potássio .. ... . 
Cloridrato de diaminofenol 

(amido!) ............. .. . 
Agua fria até fazer 1 litro. 

750 CC 
25 gr. 

5 
1 

5 

Êstes reveladores devem ser usados ime
diatame,nte à sua elaboração e apenas uma 
vez . 



Todos os banho s seguint es pod em ser 
usados indi stint amen te para a reve lação 
Agfacolor inv ersível ou An sco Color. 

Tempo : - Película luz do dia (tipo T) -
25 minutos a 20°C. Pelíc ula lu z artificial 
(tipo K) - 27 minutos a 20ºC . (Utilizar 
uma só vez, com agitação constante). 

(2) 
Banho de parage m (An sco 858) 

Água (a menos de. 33ºC) . . . . . . . . 750 cc 
Ácido acético glacial . . . . . . . . . . . . 10 cc 
Acetato de sódio . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

(1 litro é suficiente para 5 rolos). 
Tempo : - 1,5 minutos de 16 a 24ºC . 

Agitar continuamente. 
(3) 

Banho endurec edor (An sco 901) 
Água (a menos de 33ºc) . . . . . . . . 750 cc 
Ammen de cromo . . . . . . . . . . . . . . 30 gr . 

(O banho está in utilizado quando a som
ção perde a coloração caracte.rística dada 
pelos cristais do al umen de cromo). 

(4) 
Lavag em 

Tempo: - 3 min utos de 16 a 24ºC . A 
seguir podem continuar-se as op erações 
com a luz branca do laboratório . 

(5) 
Exposição 

Tempo: - 3 minutos (1,5 minutos de 
cada lado do material) à luz de uma lâm
pada sobrevoltada de 500 w, a u ma distân
cia de 1 metro . 

Para Agfa Color: 1 min uto de cada la
do, a 30 cm. de uma lâmpada sobrevolta
da de 100 w . 

Convém que a exposição seja feita com 
a película mergulhada em água , para evi 
tar as marcas deixadas pelas gotas e não 
aquecer muito a gelatina, ou então de
pois de a fazer passar por água a que se 
utilizou ou melhor, a que se adicionou 
qualquer líquido humedecedor . A opera
ção é facilitada nos tanques especiais para 
revelação de pelícu las a côres ( diapositi 
vos), com tiras de ce lu loide, ou espirais 
de suporte da pelíc ula transparentes. 

(6) 
Revel ador de Côr 

Podem 
exemplo : 

usar-se várias fórmulas. Por 

a) Água até 50ºC .. .. . .... . .. . . 
Carbonato de sódio anhidro .. 
Brometo de potássio ... . . . . . 
Agua até faze.r 1 litro. 

750 CC 

104 gr . 
2 

b) Agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 cc 
Genochrom e (May & Baker) 
em solução a 10% . . . . . . .. . . 64 

Água até fazer 1 litro . 
As duas solu ções misturam-se em pro

porções iguais , acrescentando b ) a a). A 
mistura é estável durante 2 semanas . 

Tempo : - 16 min utos a 20ºC. 1 litro 
revela 6 rolos. Agitar continuamente . 

Outra fórmul a (para Agfa color ) 
Ág u a . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 750 cc 
Genechrome (May & Baker) . . . . 3 cc 
Carbonato de sódio crista lizado . . 100 gr. 
Brometo de potássio em sol u ção 

a 20% .. .. .. .. .. .. .. .. 10 CC ( = 2 g). 
Te mpo : - 12 minutos a 18ºC. 

(7) 
Banho de paragem 

Usar o mesmo da fase (2). 
Tempo : - 1 minuto de 16 a 24ºC . 

(8) 
Banho Endurecedor 

Usar o mesmo da fase (3) 
Tempo : - 4 min u tos de 16 a 24ºC 

(9) 
Lavagem 

Tempo: - 5 min utos de 16 a 24ºC. 
(Ág ua corrente). 

(10) 
Banho de branqueam ento (Ansco 713) 

Água (a menos de 33ºC) . . . . . . . . 750 cc 
Ferricianeto de pot ássio . . . . . . . . l00gr . 
Brome to de potássio . . . . . . . . . . . . 15 
Fosfato de sódio ( = fosfato dis -

sódico) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Bisulfato de sódio . . . . . . . . . . . . . 25 
Água para fazer 1 litro. 

Tempo : - 10 min utos de 16 a 24ºC. A 
sol u ção conserva-se por muito tempo. 
Branq u ear o tempo indicado ou o necessá
rio para qu e fique azul o reverso da pelí
cula . Agitar . (Usar até que o branqueio 
se faça m uito lentamente). 

(11) 
Lavage m 

Tempo: - 3 minutos de 16 a 24ºC. La
var o tempo necessário para que a água 
não saia amarela . 

(12) 
Fixagem 

Ág ua . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . 750 cc 
Hipos u lfito de sódio . . . . . . . . . . . 200 gr. 
Ág u a até fazer 1 litro. 

Não empr egar fixadores ácidos nem en
durecedores. 

Tempo : - 5 a 10 minutos de 16 a 24ºC. 
Agitar continuamente . 

(13) 
Lav agem 

Tempo: - 10 min utos de 16 a 24ºC . 
Terminar a lavagem com um humedece
dor para evitar estrias e manchas ao se
car . 

(14) 
Secag em 

Secar o mais ràpidamente possível, em 
sítio onde não haja pó . 
(No proximo n íim e ,·o: R e l' e la ção el o E kt ac h rome) 
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"REEDUCAÇAO DA JUVENTUDE PELO 
GOSTO DA FOTOGRAFIA" 

Sob êsse título, "O JORNAL ", do Ri o 
de Janeiro, publicou há poucos meses, a 
seguinte. noticia proveniente da Alema
nha, que bem demonstra o valor educati
vo da fotografia. Com a devida venia, 
transcrevemo-la sem quaisquer comentá
rios, pois ela fala por · si. 

HAMBURGO-Numa época em que se repetem 
as notícias de a lt erações da ordem pública por 
grupos de adolescentes, de que ültimamente fo. 
ram teatro Hanover e Berlim, em que a. pseudo
literatura altamente nociva se vai propagando 
como doença infe cciosa, em que os heróis da 
pistola e as belezas semi-nuas predominam na 
tela, as escolas na Alemanha Ocidental tentam 
por todos os meios defender a juventude, indi
cando- lh e passatempos sa lut ares. Constróem-se 
diques cont,,a a onda de lam a e combate-se ati
vamente o sensacionalismo , a lascívia e a viela 
desregrada sem nexo e sem ideais. 

Na maioria elas escolas organizam-se cursos 
especi-ais sob a direção ele professores ele alta 
capac id ade que se propõem pôr os jovens em 
contacto com domínios que podem vil· a ser 
passatempos agradáve is e educativos , sem qua l
quer pedantismo. Hã grupos filatélicos. Outros 
dedicam-se à leitur a em conjunto ele dramas E 

ele obras lit erã r ;,as empolgantes. Os trabalho~ 
manuais ocupam um vasto setor destas ativi
dades, não faltando a jardinagem. São hoje bem 
numerosos os teatros esco lar es . 11:stes cursos 
são integrados em regra no plano ele matérias 
do respectivo ano. 

Um professor ela Escola Kirchner em Franc
furt consegu:u agora conqu istar um novo do
mínio para esta va lio sa obra educativa. Quem 
percorrer os corredores ela escola e lançar um 
golpe ele vista nas salas ele aula, verificará com 
gra nd e espanto que uma ou outra sala está quase 
comp let amente escura, distinguindo-se apenas 
•a lgun s vultos a uma lu z vermelha muito tênue. 
O iniciador clêstes cursos dâ com muito prazer 
informações sôbre a sua idéia e sôbre a maneira 
como consegui u realizá-la. 

Há •alguns anos o professor Nowak, grande 
entusiasta ela fotografia, levou para a esco la 
tôda a sua aparelhagem fotográfica para expli 
car aos seus a luno s os fenômenos relacionados 
com a fotog, ,afia nos domínios ela física e da 
química. 

Os alunos mostraram tal interêsse pela foto
grafia que' Nowak teve a idéia de organi7..ar um 
curso, pensando clescle logo na conveniência ele 
transmitir às cria nças conh ecimentos que pode
riam servir de ponto ele partida para uma utili
zação sensata elas horas vagas. 
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A partir de 1952 o sr. Nowak dirige na sua 
escol •a cursos ele fotografia cu jo programa abran
ge duas horas diárias durante um mês inteiro. 
A freqüência ele cada curso é ele uns vinte alu
nos. A princípio o professor pôs à disposição a 
sua própria máquina fotográfica. Hoje a escola 
já possui uma série ele aparelhos fotográfico~ 
modernos assim como uma instalação completa 
para revelação e cóp;as. Os alunos aclquiren , 
conhecimentos teóricos e práticos e uma educa
ção estética que se vem a manifestar em quase 
tôclas as matérias elo programa. O número ele 
entus ia stas aumenta ele dia para dia e algum 
clêles passam tardes inteiras no l•aboratório ela 
escola. Cada aluno tem ele executar todos os tra
balhos, da escolha cio motivo até à cópia artís 
tica. 

Terminado o curso, a maioria cios rapazes e 
elas meninas continua a cleclicar-se à fotografia. 
Lendo livros ela especialidade, colecionando catá
logos e revistas tiram o maior proveito para a 
sua educação estética. Alguns são autênticos 
especialistas que podem muito bem entrar em 
compet ição com fotógrafos abalizados. O pro
fessor r owak organizou uma excelente coleção 
ele fotografias feitas pelos seus alunos ele tô das 
as iclacles que constitui uma novidade sem par. 
A escolha cio motivo, o ângu lo ele visão, o en
quadramento, a focagem e o material empregado 
para as cópias são outras tantas possibilidades 
ele desenvolver as qualiclacles estéticas. Já se 
sugeriu ao professor Nowak a idéia ele organizar 
uma grande exposição ele fotografia infantil. O 
professor de Francfurt argumentou, porém, que 
um certame clêste gênero poderia se r nocivo à 
idéia que presidiu à fundação dos cursos. Admi
tiu apenas a possibilidade de, num quadro mais 
afastado ela sua escola, apresentar trabalhos ele 
ex-alunos. Não lhe parece acertada a id éia ele 
pôr em evidência um ou outro aluno. O que 
pretende é "abrir os olhos" aos seus alunos pa
rn que vejam conscientemente as belezas cio 
mundo sob os seus múltiplos aspectos. E os 
se us discípulos vão pelos campos afora, clesco
brinclo a paisagem, encontrando aspectos nunca 
dantes vistos conscientemente, enquanto outros 
percorrem as ruas con1 "oi hos de ver". 

A educação fotográfica é ainda ele grande pro
jeção noutro s domínios estéticos. Os alunos ele 
Nowak aprendem a avaliar as qualiclacles esté
t:cas dos cenários no teatro. Para êles só têm 
valor os filmes fotogràficamente irrepreensíveis. 
Ê ele esperar que o exemp lo dado pelo professor 
Nowak seja imitado em muitas esco las da Ale· 
manha Ocidental. 

Eike Lundholm 



"O MELHOR ABRIGO" Casemh·o P. l\lello - FCCB 
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A FOTOGRAFIA AVANÇA ... 
A CAi\IARA QUE REGULA AUTOl\lATICAi\IEN

TJil SEU DIAJ<' RAGi\IA 

KB-5 é o nome de uma moderníssima câ
mara de filmar para fins bélicos. E sua princi
pal característica, que a torna verdadeiramente 
sensacional, é possuir a faculdade de, por si 
própria , por conseguinte sem a mínima interfe
rência humana, ajustar perfeitamente a abertu
ra de seu diafragma às condições luminosas do 
objeto que estiver filmando. Essa nova máquina 
destina-se a registrar pormenores das batalhas 
aéreas, a destruição de alvos em terra e outros 
serviços próprios das câmaras de que os aviões 
militares geralmente são providos. Até agora, 
a película obtida pelas máquinas comuns era 
eivada de imperfeições técnicas, provenientes 
quase sempre do fator luz, que não podia ser 
conve nientem ente regulado. O pilôto do apa
relho marcava determinada abertura de diafrag
ma , antes de começar a ação militar (e com 
esta a filmagem). Mas as condições de lumino
sidade muda vam durante a missão , sem que a 
máquina pudesse ser corrigida. 

O dispositivo principal da KB-5 (que já está 
sendo produzida em grande quantidade, para as 
Fôrças Armadas do s Est ,ados Unidos) é uma luz 
de neon , por interm édio da qual a máquina com
pensa automàticamente as mudanças de lumi-

Consultas 
G. Hosang - Rio do Sul, Sta. Catarina 

Atendendo ao seu pedido, damos a seg uir as 
fórmulas e processo de revelação elos filmes re
vers ív eis ele 8 e 1{i nnn. para: cine1na. Não é a 
única fórmula, nms é uma elas mais indicadas. 
As observa ções que as acompanham elevem ser 
seguidas à risca. 

REVELADOR REVERSíVEL PARA CINE MA 

1. 0 Revela elo ,· 
Meto! ........ . 
Hidroquinona .......... . . 
Sulfito ele Sódio ...... , ..... . 
Carbonato ele Sód io 
Tioc in ato de Potássio 
Brornureto ele Potássio 
Agua 
Tempo de revelação: 6 minut os 
Temperatura: 20°c . 

2 grs. 
8 

50 
60 

5 

5 
1 1;tro 

Lavagem em água corrente: 3 minutos. 

Inv e rsor 

Bicromato ele potássio . . . . . . . . . . . D,6 grs. 
Acido Sulfúri co concentrado q ul-

m'.carnente puro .. . ...... , . . . 10 CC 
Agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 litro 
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nosidade durante seu trabalho. Essa luz de neon, 
colocada dentro da câmara, brilha a uma inten
sidade constante e, prejetando-se sôbre uma peça 
de senio, or igina um impulso elétrico. Ao mes
mo tempo, a luz elo exterior atravessa as lentes 
da câ mara e, atingindo o obturador provido ele 
selênio, origina um segundo impulso elétr ico. 
O impulso p rocluz iclo pela luz do neon é sempre 
o mesmo, porque esta luz é in variável. Nías o 
outro var.a de acô,:do com a luz refletid a ou 
produz:cla pelo objeto ou a lvo que está sendo 
filmado. Um pequeno compu tador eletrôni co, 
co locado dentro ela câmara, recebe os doi s impul
sos e os compara 64 vêzes por segundo e, a 
segu ir , ajusta convenientemente a abertura elo 
diafragma . 

Assim, para cada objeto ou a lvo que estiver 
sendo filmado, o filme receberá conven iente e 
adequada expos ição. 1!::ste processo é o que se 
ver ifi ca seme lh antemente no ôlho humano. Quan
do deparamos com um objeto escuro, ou imer so 
na sombra, a íris do ôlho abre -se para perm itir 
,a ent rad a, para a retina, da maior quanticlacle 
ele lu z possível, para que vejamos bem. Pelo 
contrário , quando vemos um objeto muito lumi
noso, a íris contra i-se, fechando-se ao máximo, 
porque a retina não necessita de tanta lumino 
s idade . 

Tempo de permanência r.este banho : 3 min. 
Lavagem em água corren te: 3 minutos. 

Cla l'ea do,· 
Metabissulfito ele potássio 
Su lfito de sóà io .. 

5 grs. 
50 

Agua . . . . . . . . . . . 1 litro 
Tempo ele pen11an ênc.a neste banho: 3 mi
nutos . 

Reex posição 
Urna lâmpada ele 100 \V. 
Distância ele 1 metro 
Tempo: 3 minutos. 

2.º R eve la,l ol' 
Meto ! ... 2 grs. 
Hiclroquinona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Sulfito de sód:o . . . . . . . . . . . GO 
Carbonato de sódio 40 
Brometo de potássio . . . . . . . . . . . . 1 
Agua 1 litro 
Tempo de permanência neste banho: 3 min. 
Lavagem em água corrente : 3 minutos 

F ix ador 
Hipossulfito de sódio . . . . . 
Metabissu lLto de potássio 
Agua .. . . . ... .. . ... . 

240 grs. 
30 
1 litro 

Tempo ue permanência neste banho : 3 min . 
Lavagem fina l em água cor r ente: 3 minutos. 

OBS.: J- A temperatura ele todos os banhos e 
água ele lavagem tem que ser ele zooc. 



NOTICIAS DA FEDERAÇÃO IHTERHACIOHAL 

DE ARTE FOTO<iRÁFICA 

~IA IS B HAS ll , l~IROS AGHACIAOOS 

Conforme antec ip amos no Boletim n .º 100, 
além elos muitos artistas-fotógrafos do Brasil 
agraciados com títulos ela FIAP, cujos nome s 
demos a c-onhecer , vár,os outros estavam indica
dos para a próxima reu ni ão da Diretoria daque
la entidade. Vimos agora ele receber a comuni
cação de que, nessa reunião, foran1 o n1esn10s 
aprovados, e é com satisfação que os damos a 
público, com as nossa s congratul•ações. São ê les: 

Exce lc n ce F JAP (HF IAP) - Rr . João 1\"ogue i
l'a llo 1·,ges, do F. C. B ., Hi o de J a ne ir·o, Plí n io 
S ilv efra Me n des, do F. C. C. B ., São P a ul o; 

Art ist FIAI' (A~ ' IAP) - Ade 111a 1· Ma nar ini , do 
FCCB, São Pa ul o; Dr . J-le 1·1·os ( 'ape llo, do FCC 13, 
São l_,aul o; I vo ~.,e1Te ira da S il va, do }' ('('ll, São 
Pa ul o; D r·. R u be n s Te ixeh ·a Scavo ne, do }.,CC B , 
São Pa ul o; He né' Sc h oeps, do C. C. Sto. And ré; 
<'ciso Oli, ·a, ela S . Se 1·g i1,a na ele J<' otog ral'ia; Sio
m a B reit man , da Ass. Fot. Pl'OL do H . G. Sul. 

• 

IH ~SO Lt:(,'õl<;S no CO;>;GHJ<JSSO O'f,J COLO~ IA 

Dentre as várias re aluções tomaclas n-:, Con
gresso de Colonia, rece n temente realiwdo e das 
quais daremos maiores deta lh es oportunament e, 
poclemos antecipar a ela reeleição dos Srs. Dr. 
~l a 111·ic e \'a n ele 1\ 'yc ,· (Bé lgica) na Presidência 
ela Ent iclacle, cio Sr. K Boe s iger (Suiss,a) como 
Secretário e cio Sr. H . B. J. Cramc ,·, (Dinamarca) 
como Diretor de Port-Folios, enquanto que o Sr . 
Ro la n d 13ourigea ud (França), foi e leito Vice-Pre
si dente da Comissão Admin istrativa, e o Dr. J. 
Sc hu wernck (Alemanha) Tesoureiro. 

DJPLO) JAS J'ARA ,\ S J)JS'l 'Jl\"(.'õJ<~S 

Os diplomas para as pessoas agraciadas pe la 
FIAP, nos vários países a ela f il iados, já estão 
em prepara çã o, clevenclo ser oportunamente en
viados às respectivas federações, que os entrega
rá aos seus titulares . 

ATIVIDADES FOTOGRAFICAS NO PAIS 
Expo sição de Art e Foto gráfica 
em Londrina 

Inaugurou-se a 3 ele dezembro últ:mo, em 
Londrina, com grande êxito, o I Concurso ele 
Arte Fotográfica , promovido pela Biblioteca Pú
bli ca Municipal em homena gem ao 22. 0 a ni ver
sá rio ele fundação da cidade . Dêle part.ciparam, 
a lém dos afeiçoados loca is, as representaç·ões de 
várias das prih c ip ais e ntidade s fotográficas do 
Estado de S. Paulo e outros Estados do p aís . 

Segundo comunicação que vimos de receber 
da entidade promotora do ce r tame, entre os pre
miados de fóra ele Lonclrin-a, figuram os "ban 
deirantes: Dr. Rub en s T eixei r a Scavone (2. 0 Prê
mio), J ea n Lecocq (3. 0 Pr êm io) , Jo sé V. E . Ya
lenti (5 .0 Prêmio) e Francisco Albuquerque 
(Menção Honro sa). 

3.ª Expo sição Internacion al da ABAF 
A 3 de dezembro último, instalou-se, n o R :o 

de Jan e iro , a 3.ª Expos ição Int ernac ion a l pro
movida pela Associação Brasi le ira de Arte Foto
g ,·;ífica, a qual r e uniu representações de 24 paí
,;es, obtendo, assim , m ag nífi co êx ito. Como é 
sa bido , êste sa lão clistribue prêmios, os quais 
foram assi m distribuiclos: medalha ele ouro , Ho 
Fan, de Hong-Kong, con1 "Aproac hin g shaclo,v'1, 
medalhas de prata, Raymoncl Fong, de Hong-

Kong com "Escape" e Ch ak ib J abor, ela ABAF, 
co n1 "S eqü ên cia"; med a lh as de bronze , Franc isco 
Albuquerque, cio FCCB, com "Mãos", Dav i de 
Almeida Carva lho , ele Portugal, com 'Bel eza elo 
s ilê ncio " e Alberto Bacelar ele Lima, da ABAF, 
con1 "Corv in o". 

1.0 Salão Catarinen se de Arte Fotográ fica 

Promovido pelo Clu b Fo lo A m a dor de Floria
nópolis, encerrou-se a 20 de dezembro ú ltimo , 
o 1.0 Salão Ca t·arinense de Arte Fotográfica, r e u
nindo trabalhos dos amadores de Santa Cata rina . 
Incentivando-os , foram co nf eridos três prêm:os , 
os quais cou beram, respectivamente, a Job el Car
doso, Eugênio Mu ller e Walclir Fausto Gil. 

IV Salão Int ernacion al de Santo Andr é 

O ativo ucan iera Clu b de Sa n to A nd1 ·(·" inau· 
gurou a 17 ele dezembro último, com grande 
brilho, o seu IV Sa lão Int ernaciona l, o qual 
obteve clestacado êx it o, a pre senta ndo trabalhos 
ele a lto nív e l ar tísti co, mercê de rigoro sa se le
ção. 

A todos os expositores foram ofertadas mag
n íficas medalhas comemorativas do 5.0 An:ver
sá ri o ela entidade. 



NATAL BANDEIRANTE 

Dentre os festejos tradicionais do Foto

cine Clube Bandeirante, destacam-se os 

de Natal e Fim de Ano, que sempre reu

nem grande número de associados e seus 

familiares numa grande festa de confra

ternização que lhes proporciona horas 

agradáveis de conv ívio e alegria. 

São da Festa de Natal, rea li zada a 22 

de de.zembro último, dedicada aos filhos 

dos associados , durante a qual é feita far

ta dis tribui ção de presentes, os flagrantes 

que aq ui estampamos e que bem refletem 

o êxito dessa re un ião . 

• 
O "BANDEIRANTE" NA ESPANHA 

Uma coleção de trabalhos de associados 

do F. C. C. Bandeirante se encontra per

correndo os club es congê n eres da Espa nh a, 

com gra nd e sucesso , tendo sido exibida 

ultimamente na prestigiosa Agrupacion 

Fotografica de Cataluna, sem dúvida a 

mais importante do país amigo. Do seu 

Boletim de julho último, que óra recebe

mos, extraímos a seg uint e nota a propósi

to dessa exposição: 

H ••• n ossa sa la de ex pos i ções foi honl'ada co m 

nutl'ida co lec;ão d e obras desta e ntidad e ir1nã, 

rujos co 1npon ent es do1nina111 tão a fundo a arte 

da luz. As ob1·as expostas fora1n 11111a exce le nt e 

li ção do qu e 1>ocle se r a fotografi a 1node rna e 

tôda s e ca da urna de la s, .n1a1·av ilho sa n1e 11te po

:sit iv a das, imp ecáve is e co n1 se u co nt e íído ou es

pfrito que fazia vibrar que1n a s co nt e m1llava. " 



Com o ~e to l'n o u t r acli «-,·üo, os uba nd e il·a n tes" a p ós a inau g u ração elo se u Sa lão, festeja m o acoute 
C'itu e n to e m n legre ·re uni ão n111n dos sa lões de c lüi da cida de. São dêsse cíp:a[)e, co111e1n o r a ti vo da 

ab e r t u n.1 do -15.0 Salão In ter n ac io na l, os fl agra n tes q ue es ta n1pa111os a c im a. 

Resen~a ~as Princi~ais Ativi~a~cs Mensais ~o f. C. C. 8. 
J.1XPOS IÇAO "FORTJ<," 

Fo i inaugurada no clia 19 ele novembro , na 
secle soc ia l, a exposição cios trabalhos premiado s 
e os se lec ionados no uco n cur·so For te", pron10-
viclo pela firma clistribuiclora clêsse m ateria l fo
tográfico em S. Paulo, o qua l reuniu várias cen
tenas ele trabalhos ele autores ela Capital e cio 
l nterior do Esta elo. 

A Com issão julgadora clêsse grande concurso, 
por clelib era,ão cios promotores, fo i constitu icla 
pelos mesmos integrantes cio Juri cio XV Salão 
Internacional ele S. Paul o, a saber: Srs . Ecluarclo 
Sa lvatore, Jos é V. E. Yalenti , Ivo Ferreira da 
Silva, J osé Lousada F. Camargo , José Mauro 
Pontes e Rubens T . Scavone. 

O 1.0 Prê1nio - "Un1a v iagen 1 à Europa " -
roube ao Sr. Takeo Sato, ele Penápolis ; o 2.0 Prê
mio, coube a Yasuo Matsuo k a, ele Curitiba, e 0 

3.0 Prêmio , a Rodrigo Frank, desta Capital. 

CONCURSOS INTERNOS 

Realizaram-se com o costumeiro entusiasmo os 
concu r sos internos ele novembro e dezembro , ca
be nd o os p1·êmios ofertados pela Foto ptica S / A., 
aos seguintes assoc iados: 

novetnbro: Senior, I vo F e rr e ira da S ih ·a; Ju
nior, ~ igirio Sato; Novíssin10 1 E 1nil l ss a e Aspi
rante, t'ase mi ro P . ~l e ll o; 

dezem br o: Senior, Rnb e n s '1'. Sc a, ,on e; Junior, 
.José Lo u za da ~,. Ca111a 1·go; Novíssimo, n.a ul C-h a
ma. 

Alguns cios traba lh os premiados ilu s tram ês te 
Bo letim. 

A CLASS I P ICA('r\0 DF, 1956 

Compu tados os 1·esu lta clos cios concu r sos de 
nove1nbro e dezen1bro, poden1o s antec ip a r já os 
nomes elos ve n cedo r es cios concursos int er nos elo 

FCCB e m 19 5G, nos , ·ár io s se t or es: 

Br a n co e p reto : HSeni o r s" - l.º, Ivo Ferreir a 
ela Silva. com 280 pontos; 2.0, Rubens Teixeira 
Scavone, com 220 pontos; 3.0, Eduardo Salvatore. 
com 170 pontos. 

"Jun ior s" - 1. 0 , José Louzacla F. ele Cama r 
go, com 320 pontos; 2.0, Linclau l\!artins, com 
280 pontos; 3.0, Eigirio Sato, com 270 pontos. 

"Novíssimos" - l.º. Emil Issa, com 590 pontos; 
2. 0 , Raul Chama , com 5 10 pontos; 3.º, Alberto 
Scaff, co m 320 po nt os. 

"As pir a nte s" - 1. 0 , Casemiro P. ele Mello , com 
36 0 pontos. 

CõR: "Se ni or" - l.º, Herros Oappello, com 
150 pontos. 

" Junior " - 1. 0 , Ecl uarclo Sa lvatore, com 170 
pontos; 2.0 , A. Moraes Ba rr os, co m 120 pontos. 

"Novíssimos" - l.º , Emil lssa, com 310 pon 
tos; 2.0, Claudio Pugliesi, com 260 pontos; 3.º, 
Jos é Queiroz J\,lattoso, co m 120 pontos. 

" Asp'rantes" - 1.0, Linclau Martins, com 480 
pon to s; 2.0, Raul Chama, co m 400 pontos; 3.º, 
Bernardo Meyer, com 320 pontos. 

LA BORATóRIO P RóPRIO: "Se ni ors" - 1.º, 
I vo Ferrei r a ela S il va, com 120 pontos. 

'
4J unior s" l .0 , Jo sé Lo u zada Ferraz Ca-

rnargo, com 10 5 pontos; 2.0, Linclau Martins, com 
102 pontos . 

"Novíssimos" - 1.0, Rau l Chama, com 105 
pontos; 2.0 , Alberto Scaff, com 84 pontos; 3.0 • 

Ne lson Doval, com 64 pontos. 

FRAQUEZA GERAL 
Depressão, lm otenclo genital do homem e mulher, Neurastenia , velhice precoce 
Prostatlte e tafta de filho s. -Tratamento pela 11 Auto-Hormo-Vaclna 11 Hellmelster 11 

(Aos Interessados enviamo• proapectos com dados sobre o tratamento ) 

LA BORATO RIO HELLMEISTER J, HEL~M:1!~~~!~~;:~~!~:;;;olo~ista 
1 

PRAÇA DO PATRIARCA , 96 - 2.o AND. - TEL. 32-5918 - CAIXA POSTAL, 919 - S. PAULO 



Reserve desde iá o 
seu exemplar do 

I.o ANUARIO BRASILEIRO 
DE FOTOGRAFIA 

Reservas até 28 de fevereiro: Cr.S 200,00 

Ao 
BOLETIM FOTO-CINECLUBE BANDEIRANTE 
Rua Avanhandava , 316 
SÃO PAULO - BRASIL 

Qu eiram rese rvar um exemplar do ANUARIO BRASILEIRO 

DE FOTOGRAFIA, para cujo pagamento incluo um Vale postal na im· 
cheque 

portância de .................................................................................................................................................................... . 

Nome ...................................................................................................................................................................................... . 

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

Cidade .................................................................................... Estad o ............................................................................. . 

Tôda r-c m essa em chequ e ou vale po s tal deve se r fe ita e m no me do 
BOJ,ETIM FOTO-CINE CLUBE BANDEIRANTE 



SEGURANÇA INDUSTRIAL 
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 

F u ndada em 1919 

CAPITAL REALIZADO: Cr.$ 12.000.000,00 

SEGUROS: Incê n dio, Acidentes do Trabalho, Acidentes Pessoais, Ferroviários, 
Rodoviários, Marítimos, Aeronáuticos, Auto moveis, Roubo e 
Responsabilidade Civil. 

Reservas Estat utárias e Extraordinárias até 31/12 / 55 

Sinistros pagos até 31/12 / 55 ........................ . 
PRESIDE TE 

Acl ~Iemorian 

Antonio Prado Junior 

:\IATR I Z NO mo DE JANE IR O 

Cr.S 52.525.915,10 

Cr.S561.520 .468,50 

Av. Rio Branco, 137 - Edifício Guinle - End. Telegráfico "SECURIT AS " 

Sl:CURSAL EM: SAO PAULO 

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

J. J . Roos 
Gerente-Geral 

A MAIOR GARANTIA EM SE GUROS 

BANCO RIACHOELO S. A. 

RUA JOS:11: BOc'\IFACIO, 89 

FONE: 37-2546 SÃO PAULO 



Para melhores fotos.,./. 
I 

Gráfica Brescia Ltda. - Hua B1·ig. Tobias, 96/102 • Tel. 34-9389 - São Paulo 
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