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Este trabalho relata a introdução da fotografia no Salão Paranaense tomando como análise as 
proposições das diferentes edições, a estética de cada obra e as circunstâncias em que se incluem 
as 10 primeiras “obras fotográficas” nessa instituição. Apresenta-se a metodologia usada para o 
levantamento da fotografia veiculada nos catálogos e comunica-se o valor numérico das obras ao 
longo dos sessenta anos deste salão. Dentre os apontamentos principais tem-se a relação da obra 
com a edição do salão e o contexto social da época. Esta pesquisa discute a fotografia como 
mídia múltipla e dinâmica, tendo em vista seu entendimento vinculado à construção social da 
tecnologia fotográfica. 
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O estudo da linguagem fotográfica no Salão Paranaense pode ser realizado por diversos 

métodos e por diferentes análises. Na pesquisa A trajetória da fotografia no Salão Paranaense: uma 

visão a partir da  construção  social da  tecnologia  fotográfica
 (LUZ, 2006)1 optou-se por estudar os 

processos e as mediações tecnológicas usadas na criação artística em três períodos sociais: 

(1967-1978); (1979-1991) e (1992-2004). Nesses três momentos investigou-se como a fotografia 

é usada na obra, quais os significados da fotografia na poética do processo e qual é o 

posicionamento do Salão Paranaense nas edições citadas. Além disso, observaram-se quais obras 

apresentam aspectos “criativos” e singulares que apontam a multiplicidade da fotografia exibida 

nesta instituição ou que rompem com a poética das obras apresentadas até então. 

A escolha de analisar o percurso da fotografia ao longo da linha temporal do Salão 

Paranaense se deve pela prática artística estar inserida Num contexto histórico-social. Sendo 
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assim, a importância de estudar a linguagem fotográfica em 3 períodos específicos possibilita 

apontar que a prática fotográfica não é uma atividade individual do artista, mas que está 

interposta às relações sociais. Isto é, a inserção e aceite das obras fotográficas são extensões das 

potencialidades da vida social, do conceito de cultura e da visão histórica e prática que a 

sociedade tem da produção fotográfica e de todo o sistema que engloba sua difusão. Vale 

comentar que todos estes aspectos sociais são compartilhados na produção e na propagação da 

fotografia pela comunidade, exibindo no tempo histórico, diferentes posturas práticas e 

filosóficas. Desta forma, a análise dos processos e das mediações tecnológicas usadas na criação 

artística de cada período social permite exibir a densidade da relação sociedade-tecnologia num 

contexto histórico-temporal tornando possível refletir sobre: a heterogenia do processo 

fotográfico encontrado nestes três momentos sociais e a hegemonia do processo fotográfico 

comunicado no mesmo período social. No entanto, deve-se ressaltar que algumas das obras não 

se enquadram especificamente na “visão” hegemônica de determinado período social. Mas, 

considerando que tal discrepância é mínima, pode-se prosseguir com a análise proposta. 

Tendo em vista esta introdução, o presente artigo propõe apresentar o primeiro momento 

ou a primeira fase da fotografia no Salão Paranaense. Com início em 1967 (24º Salão) e término 

em 1978 (35º Salão), esse período do Salão Paranaense situa-se na produção artística brasileira 

que é limitada por determinadas regras sociais estabelecidas desde 1964 com o golpe militar.  

 

Metodologia utilizada e obras levantadas 

A metodologia utilizada para o levantamento das obras foi comunicada no artigo 

“Fotografia no cenário artístico brasileiro: o Salão Paranaense” (Camera & Silveira, 2010)2. Vale 

retomar que para o levantamento das obras, considerou-se como fonte de pesquisa o livro 50 

anos do Salão Paranaense (JUSTINO, 1995)3 e os catálogos do Salão Paranaense4. O 

levantamento das obras se deu da seguinte maneira: (i) identificação da palavra “fotografia”, 

usada pelo artista para denominar a técnica utilizada na obra; (ii) percepção visual da utilização 

da imagem fotográfica na obra. 

Determinadas essas condições, a fotografia passa a ser compreendida de forma ampla 

nessa pesquisa; seja como parte da obra, seja como a própria obra. Nesse sentido, ressalta-se que 
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todas as produções artísticas nas quais são diversas as nomenclaturas associadas ao uso da 

fotografia são denominadas neste trabalho como “obras fotográficas” ou simplesmente 

“fotografia”. 
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Gráfico 1 - % de obras fotográficas no total das obras X edição dos salões (LUZ, 2006, p.207). 

 

Após o levantamento de dados (técnica e percepção visual da imagem fotográfica na 

obra) nas fontes citadas, tem-se que a inclusão da fotografia no Salão Paranaense ocorreu pelo 

aceite das obras dos seguintes artistas: 

- Jaime Bernardo de Carvalho Pusch (PR), premiado no 24° Salão (1967); 

- Antonio Manuel (RJ), premiado no 25° Salão (1968); 

- Décio Noviello (MG), premiado no 26° Salão (1969); 

- Márcia Simões (PR), menção honrosa no 26° Salão (1969); 

- Aluysio Magalhães (RJ), premiado no 29° Salão (1972); 

- Ivens Fontoura (PR), premiado no 29° Salão (1972); 

- Alexa Dugom (RJ), premiado no 30° Salão (1973); 

- Maria Ivone Bergamini (PR), selecionado no 30° Salão (1973); 

- Fernando Bini (PR), convidado para expor no 30° Salão (1973); 

- João Aristeu Urban (PR), selecionado no 30° Salão (1973). 
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Contexto artístico e social. 

No período da 1ª fase do Salão (1967 até 1978) a censura é a ferramenta do governo para 

intervir no processo social. Isto é, a partir de 1968 com o lançamento do ato institucional (AI-5), 

o governo passa a realizar com maior veemência “vistorias” nos setores políticos, sindicais, 

artísticos e universitários. Entre as diversas ações reguladoras está o fechamento da Galeria Rex 

com o happening de Nelson Leirner (1967). 

Neste mesmo ano, a 9ª Bienal de São Paulo sente a repressão militar com a retirada da 

obra de Cibele Varela pela Polícia Federal, alegando que era ofensiva às autoridades. Na mesma 

edição da Bienal de São Paulo, Quissak Jr. não consegue expor a série Meditação sobre a 

Bandeira Nacional, pelo fato da obra “ferir” o uso do símbolo nacional. Porém, Jasper Johns 

expõe nessa mesma edição a obra Três Bandeiras (1958) – pintura que sobrepõe 3 imagens da 

bandeira dos EUA - recebendo o Prêmio Bienal de São Paulo. 

Além de Jasper Johns, outros artistas norte-americanos ligados ao movimento pop 

expõem na 9ª Bienal, passando a ser conhecida como a edição da pop art. Este evento influencia 

os artistas brasileiros que passam a fazer trabalhos com materiais e objetos como plásticos, 

panos, fotografias, papéis usados, mesclando-os com a pintura. Com esses procedimentos, os 

objetos do cotidiano invadem as obras dos artistas que abordam temas relacionados à Guerra Fria 

e ao clima vivenciado pela ditadura militar. 

Como resultado das proibições do governo brasileiro ao longo dos anos, surge reações de 

artistas nacionais e internacionais a exemplo do boicote de 80% dos artistas convidados para a 

10ª Bienal de São Paulo (1969), perdurando tal postura até 15ª edição (1979). 

Neste clima ditatorial, toma posse o general Médici em 1969, passando a sociedade 

brasileira até 1974 a se alimentar de um falso “milagre” econômico. Neste período acontece no 

país a expansão da indústria automobilística, eletrodoméstico, da telefonia e da TV. No entanto, 

a situação econômica é posta em xeque quando Ernesto Geisel assume em 1974. Junto à crise 

financeira, pressões contra o governo são realizadas por familiares de desaparecidos, criando o 

Movimento Feminino de Anistia (1975). Juntam-se ao grupo, a OAB, a Igreja Católica e a ABI, 

sendo então fundado o Comitê Brasileiro pela Anistia. 
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Nesse cenário, aparecem produções artísticas brasileiras inovadoras com destaque aos 

trabalhos desenvolvidos no movimento tropicalista, às obras expostas em Opinião 65 (RJ) e ao 

evento Do corpo à terra (BH). O primeiro, definido pela sua explosão criativa e libertária, é 

divulgado em 1967 com a instalação de Hélio Oiticica na mostra Nova Objetividade Brasileira 

(MAM-RJ); com a apresentação da música Alegria, Alegria de Caetano e Gilberto Gil no 

Festival da TV Record; com a conclusão do filme Terra em Transe de Glauber Rocha; e com a 

apresentação de Chico Buarque de Hollanda em Roda Viva (1969), dirigido por José Celso. Na 

exposição Opinião 65 os artistas realizam obras polêmicas, inventivas, críticas e denunciadoras, 

inspirada na natureza urbana e no culto diário de mitos. Antonio Dias, Oiticica, Ivan Serpa, Ivan 

Freitas, Rubens Gerchman são alguns dos participantes. 

O acontecimento Do corpo à terra, realizado no Parque Municipal de Belo Horizonte 

(1970), também apresenta ações, rituais e celebrações intensas e agressivas como a queima de 

animais vivos por Cildo Meireles e o lançamento de trouxas ensangüentadas no Ribeirão de 

Arruda (rio que corta a cidade de Belo Horizonte) por Artur Barrio. Entre as obras singulares 

desenvolvidas neste período estão os Parangolés e Capas (RJ - 1968) de Hélio Oiticia, que 

propõe o rompimento da tradicional comunicação das artes plásticas por meio de salões, galerias 

e museus, exibindo a proposta da “cidade como suporte”; o Divisor (1968) de Lígia Clark que 

oferece a obra de participação coletiva; Inserções em circuitos ideológicos (1971) de Cildo 

Meireles que conta com a participação de comentários críticos por parte do público; O Louco 

(1971) de Waltercio Caldas que se usa de objetos para definir a solidão e impotência do ser 

humano moderno; e Alone in green (1973) de Antonio Henrique Amaral que se utiliza da 

imagem da banana para comunicar a agressão física e psicológica dos brasileiros torturados no 

“pau de arara”. 

Nestes trabalhos verifica-se que os artistas brasileiros não se encontram isolados da 

produção contemporânea internacional de sua época. Entre os gêneros absorvidos da arte 

internacional entre 1967 e 1978 (ou seja, período da 1ª fase do Salão) destaca-se a arte povera, 

que é elaborada com materiais precários, naturais e industriais; a arte conceitual que exibe a arte 

sobre a arte, defendendo uma prática paravisual onde o artista concentra o problema da obra na 

idéia e não na matéria; a performance e o happening que combinam elementos do teatro, das 

artes visuais e da música sendo que este último propõe uma linguagem que efetiva o diálogo com 
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o espectador sendo este co-autor; e a arte postal que rompe com a compartimentação artística 

nacional e internacional. 

A arte brasileira da década de 60 e 70 aparece de forma metafórica ou simbólica 

exercendo papel social e político como crítica à repressão militar. Nos casos específicos da 

fotografia têm-se as obras de Cláudio Tozzi, Antonio Manuel, Paulo Bruschy e Carlos Zílio. Já 

Anna Bella Geiger, Regina Silveira e Waldemar Cordeiro criticam de forma geral aspectos 

sociais com ênfase no uso da cultura de massa (fotografias de postais, revistas e jornais). 

No Estado do Paraná, a década de 70 é marcada pelo Encontro de Arte Moderna (EAM) 

que teve início em outubro de 1969 na EMBAP. O primeiro encontro é marcado pela série de 

palestras voltadas à pop art, além de abrir espaços para pesquisas específicas sobre, cor, 

literatura, fotografia e urbanismo. O II EAM (1970) se sobressaí por introduzir ao público 

paranaense a arte como processo experimental através do curso Metodologia Operativa e Uso 

dos Materiais nas Formas Expressivas de Donato Ferrari (FAP-SP). Além disso, este segundo 

encontro privilegia a análise e a produção nacional, tomando como ponte a confrontação desta 

produção com os trabalhos locais. O próximo EAM (1971) tem como foco questões relacionadas 

à arte como veículo de comunicação de massa (com história em quadrinhos e temas relacionados 

à sociologia da arte), mas também conta com a participação de Jaime Nasser (Grupo Rex - SP), 

José Seixas Patriani e Frederico Morais que expõem as particularidades do espaço-tempo e da 

dimensão ecológico-sensorial através da prática das performances e dos happenings. No IV 

EAM (1972) José Resende realiza um curso prático de Foto-Arte e técnicas de criação plástica. 

O mesmo evento torna-se polêmico devido a uma das salas do MAC ser preparada como um 

chiqueiro (Ambiente Porcoral), oferecendo uma crítica velada contra o regime militar. Anna 

Bella Geiger investe no V EAM (1973) apresentando aos participantes a gravura associada às 

diversas experiências que permeiam a land art, arte povera e body art. Também nesta edição, as 

obras de Waldemar Cordeiro são comunicadas por Mário Barata. Em 1974, quando acontece o 

VI EAM, Josely Carvalho propõe diversas experiências nas ruas de Curitiba. Entre elas está a 

modelagem de pães (Peça/Pão) e a performance de Jocy Carvalho e outros pianistas que se 

revezam tocando Vexation na Praça Ozório em um tempo de 18 horas e 40 minutos. 

Tendo em vista as ações apresentadas em cada EAM, observa-se que alguns dos artistas 

paranaenses desta geração passam a se orientar para uma produção de linha experimental com 
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ênfase nos valores sociais e ecológicos. Márcia Simões, Sônia Gutierrez e Margareth Born são 

alguns dos exemplos de artistas que conjugam diferentes materiais no processo artístico, 

incluindo a fotografia. Por exemplo, Margareth Born e Ricardo Mazânek realizam o Projeto 

Bóias Frias, que é formado com recursos fotográficos, cinéticos, eletrônicos e sonoros. No caso, 

a fotografia (de autoria de João Urban) é usada na capa do folder/catálogo deste projeto, 

premiado na 14ª Bienal de São Paulo (1977) na modalidade Arte Catastrófica. Esta imagem traz 

à tona a realidade de um grupo marginal frente à sociedade de consumo. Assim, a fotografia 

entra neste projeto como espelho da realidade social, interpondo-se de forma direta como 

denúncia social.  

Com esta contextualização é importante observar que a fotografia se mostra na produção 

artística contemporânea como elemento operatório do pensamento plástico, mantendo ou 

transformando valores e crenças sociais num momento em que uma nova espiritualidade é 

impulsionada pela valoração dos gêneros pessoais, pela propagação do culto as “aparências” e 

pela nova noção de identidade e nacionalidade dada pelo deslocamento humano na geografia 

nacional e internacional. Nesta dimensão social a miscigenação de valores são consolidados na 

cultura midiática 

Para o caso da fotografia, vale relembrar que o aspecto técnico e todas as ações que 

envolvem sua produção e difusão são destaques no universo das imagens, uma vez que conforme 

FRIZOT (1997, p. 91)5 nos aponta, a fotografia é uma mídia que tem percorrido ao longo da 

história um desenvolvimento ou uma mudança maior que as outras mídias tradicionais que 

aparecem na arte. Por isso, a importância de estudar os processos e as mediações tecnológicas 

usadas na produção fotográfica ao longo das edições do Salão. 

 

A fotografia no 1° período (1967-1978) do Salão Paranaense (24º - 35º edição). 

De forma sucinta tem-se que no 1° período (1967-1978) do Salão Paranaense (24º - 35º 

edição) a fotografia surge como expressão da “realidade” social, sendo que o ser humano aparece 

com freqüência como referente. Nesta esfera, a fotografia está imersa em múltiplas mediações 

tecnológicas como a gravura, a pintura e a colagem e raramente é exibida como a mídia em si. A 

fotografia se mostra fundamentalmente como elemento da obra ou como parte do processo de 
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construção da própria obra. Já a fotografia como meio de expressão artística, exposta pelas suas 

especificidades, aparece somente duas vezes neste período do Salão Paranaense. 

 

 

       

FIGURA 1 - Imagem à esquerda - Primeira obra encontrada nos catálogos do Salão Paranaense em que se 
observa o uso da fotografia. As imagens usadas no processo de criação da obra são “fotografias” 
veiculadas na mídia de massa e sofrem intervenção através do recorte e da colagem. Técnica: mista-
pintura. [Jaime Pusch (PR) – 24° Salão (Catálogo Salão Paranaense, 1967)]. Imagem à direita - Segunda 
obra fotográfica selecionada no Salão Paranaense. Nesta obra, a fotografia é usada como matriz para a 
elaboração do flan - que impresso pela técnica da serigrafia formam as imagens que constituem o 
trabalho. Técnica: gravura. [Antonio Manuel, 25º Salão, 1968 (Justino, 1995)]. 
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 FIGURA 2 - Imagem à esquerda Terceira obra fotográfica selecionada no Salão Paranaense. A fotografia 
é usada como “ferramenta” no processo artísco. Técnica: gravura. [Décio Noviello, 26° Salão, 1969 
(Justino, 1995)]. Imagem à direita - Quarta obra selecionada no Salão Paranaense. Assim como Jaime 
Pusch, a artista Márcia Simões se apropria de imagens da mídia de massa para a elaboração da obra. O 
recorte e a colagem se somam à técnica da pintura. [Márcia Simões, 26° Salão, 1969 (Justino, 1995)].  
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FIGURA 3- Primeira imagem – Quinta obra selecionada no Salão Paranaense. Aluýsio Magalhães 
explora as formas, linhas e cores das fotografias reproduzidas em cartões postais, através da colagem 
repetida deste material. [Aluysio Magalhães (RJ) - 29° Salão (Justino, 1995)]. Segunda imagem - Sexta 
obra selecionada no Salão Paranaense. Ivens Fontoura exibe a fotografia como uma mídia incorporada à 
proposta projeto objeto (projeto arquitetônico, ambiental e ecológico).[Ivens Fontoura (PR) – 29 ° Salão 
(Justino, 1995)]. 
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Seguindo a linha temporal das edições do Salão Paranaense, a 30ª edição (1973) se 

destaca por incluir nas seções deste evento a fotografia entre as seções pintura, desenho, 

escultura, mista e gravura. Com esta abertura, a fotografia pura6 passa a ser exibida como meio 

de expressão artística. 

Neste cenário, a produção de João Urban é o marco da fotografia no Salão Paranaense, 

quando analisada sob o aspecto do uso direto dos artefatos fotográficos (câmera e papel) e do 

resultado perceptivo da imagem, inaugurando no Salão Paranaense a fotografia pura como 

linguagem artística. As obras “Menino sobre o futuro” e “Velha sobre a memória” (mostram 

elementos visuais específicos da mídia fotográfica (papel original, tamanho padrão da fotografia, 

textura do papel, etc.) e a defesa da fotografia como técnica de captura automática, expondo 

assim a fotografia como registro do “isso foi” ou “isso existiu” ou “isso aconteceu”. 

 

FIGURA 4 - As obras de João Urban são as primeiras “fotografias puras” selecionadas no Salão 
Paranaense (1973). [João Urban, “Menino sobre o futuro” e “Velha sobre a memória” (arquivo do 
artista)]. 

 

Sob este aspecto, o aceite destas fotografias no Salão Paranaense legitima a fotografia 

pura como arte nesta instituição, que para estes dois casos está diretamente ligada ao aspecto 

documental da fotografia. A poética destas imagens se estabelece pela transcendência da própria 
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fotografia apontando uma relação entre passado e futuro. Isto porque as manifestações dos 

sentimentos humanos apontados tanto pelo olhar do autor dessas fotografias, quanto pelo 

“modo” de cada referente, possibilita estender a percepção do “isso foi” para o questionamento 

sobre o futuro. No caso da obra “Velha sobre a memória”, indaga-se sobre o passado e o futuro 

desta senhora, uma vez que o antigo imóvel, por onde imagina-se toda uma trajetória de vida, 

poderá ser perdido ou rompido com a venda deste. Já para o caso da obra “Menino sobre o 

futuro” questiona-se tanto o futuro do menino que é um jovem vendedor de jornal, quanto o 

futuro da nação brasileira que se informa “vigiada” pela censura.  

Neste sentido, defende-se que a fotografia pura de João Urban confere um aspecto que 

transcende a propriedade automática da máquina fotográfica, conferindo o status de arte não só 

pela beleza da obra como também pelo conteúdo da imagem. A fotografia aparece como 

atestado, se mostra semelhante ao mundo visível e exprime uma simbologia construída 

socialmente.  

Esta abordagem documentária de João Urban é admitida na Bienal Internacional de São 

Paulo (1977) quando colabora no Projeto Bóias-Frias com os artistas Margareth Born e Ricardo 

Mazânek (fig. 129), apresentando o projeto na modalidade Arte Catastrófica. 

Entre os artistas mencionados até aqui, vale ressaltar que Adalice Araújo (2006) cita 

Ivens Fontoura, Márcia Simões, Margareth Born e Fernando Bini como artistas que saem do 

grupo experimental dos Encontros de Arte Moderna (EAM), realizados entre 1969 e 1974 em 

Curitiba, localizando assim parte da produção paranaense como uma arte de vanguarda. 

Depois da abertura do Salão Paranaense para o aceite da fotografia em 1973, esta técnica 

aparece nesta instituição somente em 1976 através da seleção da obra de Francisco Kava 

Sobrinho que toma como linha de ação a montagem de negativos. Com este procedimento, o 

artista assume as propriedades físicas originais da fotografia (papel, tamanho, textura), mas 

transcende na representação do referente. Essa inclusão da fotografia no Salão Paranaense 

aumenta gradativamente com destaque para as últimas edições conforme mostra o gráfico 

abaixo. 
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FIGURA 1 – Água, Francisco Kava Sobrinho, 1976 (33º catálogo) 

 

Considerações Finais 

O aspecto plural e dinâmico das obras fotográficas aceitas no primeiro período do Salão 

Paranaense mostra-se presente na história dessa instituição (entre 1967 e 1978) na medida em 

que a sociedade artística “enxerga” a técnica fotográfica como capacidade criativa, comunicando 

tanto o registro do mundo visível quanto construindo visualmente um mundo imaginado.  

Nota-se que os “primeiros passos” da fotografia no Salão Paranaense aconteceram 

quando a instituição entendeu esta mídia como parte constituinte do processo de criação do 

artista. Isto é, a fotografia não entrou no Salão Paranaense em 1967 como uma linguagem 

específica ou autônoma, pois ela é perceptível na obra como elemento que compõe a pintura e 

em seguida como uma técnica subordinada à gravura (definindo a imagem na matriz) ou à 

colagem. 
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Acredita-se que esta posição inicial do Salão Paranaense frente à técnica fotográfica tem 

uma lógica fundamentada nas regras estabelecidas no meio social, determinadas na concepção e 

defesa da fotografia como forma de expressão mimética da realidade, pautada na gênese 

automática do aparelho fotográfico.  

Quando se insere esse posicionamento geral no universo das artes, mais especificamente 

no formato Salon, a percepção é de que o caráter automático da fotografia não dialogava com a 

postura do Salão Paranaense – baseada inicialmente na divulgação da arte acadêmica e depois da 

arte moderna, resultante de processos manuais que envolvem a prática da gravura, pintura, 

escultura e desenho.  

Durante os eventos que se seguem no Salão Paranaense, nota-se que a postura dessa 

instituição frente ao reconhecimento da fotografia como expressão artística, admitindo suas 

especificidades físicas e químicas, aconteceu de forma pontual quando João Urban (30º Salão – 

1973) e Francisco Kava Sobrinho (33º Salão – 1976) exibem suas obras.   

Apesar de ambos contribuírem para a valoração da fotografia como meio de expressão 

pessoal, as fotografias se contrapõem quando analisadas sob o ponto de vista da ontologia da 

imagem. Isto é, o primeiro artista expôs a imagem fotográfica como documento de um passado 

(redigindo o discurso da fotografia como “espelho do real”) e o segundo artista exibiu a 

fotografia como uma imagem técnica, passível de sofrer intervenção no processo (defendendo a 

fotografia como “transformação do real”).  

Em suma, as primeiras obras fotográficas aceitas no Salão Paranaense mostram que a 

fotografia sofreu interferência através do recorte, da gravura e da pintura. Apesar deste 

procedimento intervencionista, o discurso ideológico que comunica a fotografia como meio de 

expressão da realidade é explicitado na obra com fundamento na gênese automática da 

fotografia, que para a maioria das obras teve seu respaldo no emprego de imagens vinculadas na 

mídia de massa. 

                                                            
1 LUZ, Patricia Camera Varella da. A trajetória da fotografia no Salão Paranaense: uma visão a partir da construção 
social  da  tecnologia  fotográfica. Dissertação  (Mestrado  em  tecnologia)  – Universidade  Tecnológica  Federal  do 
Paraná. Curitiba, 2006. Disponível em www.ppgte.ct.utfpr.edu.br. Acesso em: 04 março 2011. 

III Encontro Nacional de Estudos da Imagem 
  03 a 06 de maio de 2011 - Londrina - PR 

2300



                                                                                                                                                                                                
2 CAMERA, Patricia & SILVEIRA, Luciana Martha. Fotografia no cenário artístico brasileiro. Concinnitas. v. 1, n. 11, p. 
94‐111, Rio de Janeiro, Julho. 2010. 

3 JUSTINO, Maria José. 50 anos do Salão Paranaense, 1995. 

4 Salão Paranaense. Catálogos de 1944 até 2003/2004. Curitiba. 

5 FRIZOT,M. From  Industrial product  to Salon des Beaux Arts.  In: A New History of Photography. Frizot, M.  (ed). 
Könemann Verlagsgesellschaft mbH, 1998. 

6 Fotografia pura é definida por Tadeu Chiarelli  “como aquela  fotografia  fundamentalmente bidimensional e voltada para a 

exploração das especificidades do meio fotográfico” (Chiarelli, 2002). CHIARELLI & MESQUITA, Ivo. Fotografia no acervo 
do Museu de Arte Moderna de São Paulo. São Paulo, 2002.  

III Encontro Nacional de Estudos da Imagem 
  03 a 06 de maio de 2011 - Londrina - PR 

2301




