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Extensão - MARGS

Comunicação - MARGS" <comunicacao@margs.rs.gov.br> 
<extensao@margs. rs.gov. br> 
segunda-feira, 28 de julho de 2008 15:44 
5 de agosto, 19h: Abertura de Flávio Damm, Preto no Branco

De:
Para:
Enviada em: 
Assunto:

Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagofi

5 DE AGOSTO. 19h: ABERTURA DE FLÁ VIO DAMM. PRETO NO BRANCO

O MARGS, em conjunto com o Governo do Estado e a Secretaria de Estado da Cultura, 
apresenta a primeira exposição individual no Rio Grande do Sul de uma referência do 
fotojornalismo brasileiro. Flávio Damm, Preto no Branco inaugura na terça-feira. 5 de agosto, às 
19h, nas galerias Iberê Camargo e Oscar Boeira. A mostra celebra os 80 anos que o fotógrafo 
porto-alegrense completa no dia 7 do mesmo mês, trazendo ao público gaúcho 80 imagens em 
preto-e-branco e formato médio, registradas ao longo de 64 anos de profissão. A visitação se 
estende até 31 de agosto, de terças a domingos, das 10h às 19h. Como programação paralela, 
no dia 6. às 17h. o fotógrafo ministra palestra no Auditório do MARGS. abordando suas 
memórias e as obras em exposição no Museu.

Com a curadoria do próprio fotógrafo, a exposição apresenta 60 painéis com imagens em 
20x30cm e 26x36cm, tamanho escolhido em função da proporção com o formato 35mm, filme adotado 
por Flávio Damm em sua câmera pessoal e também ao longo da carreira, iniciada com suporte 6x6. A 
exposição traz também algumas imagens desta época, realizadas com o equipamento da revista O 
Cruzeiro, onde o fotógrafo atuou por 10 anos. Adepto da tecnologia analógica, ele afirma cortar as 
fotografias apenas no visor. “Ali eu faço o enquadramento e não quero mexer mais. Sou fiel a esse 
princípio. Não há nenhuma mágica, photoshop, retoque, nada. Aquilo é a minha verdade.”

Na busca por uma boa foto, Damm realizou mais de 930 viagens pelo Brasil (depois desse 
número, ele parou de contar) e 67 ao exterior. As andanças geraram um arquivo de 60 mil negativos. 
Para a exposição, foram selecionadas imagens que constituem uma retrospectiva informal de sua 
trajetória. A primeira data de 1944 e apresenta um gaúcho e seu cavalo corcoveando. Foi clicada na 
cidade de Piratini para ilustrar uma matéria de Barbosa Lessa - colega do fotógrafo no curso clássico 
do Colégio Julio de Castilhos. A mais recente foi feita este ano no Rio de Janeiro, onde o fotógrafo 
reside desde que se transferiu da Revista do Globo para a revista O Cruzeiro em 1948, depois de ser o 
único fotógrafo a retratar o ex-presidente Getúlio Vargas durante o período em que se auto-exilou na 
fazenda do Itu. Uma das imagens de Getúlio, que foram reproduzidas em veículos de Moscou, Paris e 
Londres, também está na exposição.

Fotos com temáticas parecidas foram reunidas em pendants com duas ou quatro imagens. Os 
casamentos que formam essa unidade curatorial foram realizados no mesmo painel para criar uma 
leitura do contraste, podendo reunir uma foto feita em Praga e outra feita em Parati, com espírito 
semelhante. Além do humor e do interesse pelas pessoas e seus relacionamentos, Flávio Damm 
trabalha com um método particular: o fotógrafo afirma que para os seus registros, se aproxima como 
um gato, esperando que alguma coisa aconteça, e logo depois da fotografia, foge como um rato - ele 
afirma não ter conhecido qualquer um dos personagens que registrou. “Nunca falei com ninguém. Não 
estou pretendendo prejudicar as pessoas, mas também não quero interferência alguma”. A 
preocupação com a composição, o equilíbrio geométrico e o conteúdo é uma constante em sua 
carreira, assim como o uso do preto e branco. “A foto que não tem cor precisa de muito conteúdo para 
poder realmente impactar.”

O artista
Nascido em Porto Alegre em 1928, Flávio Damm começou como fotógrafo profissional na 

Revista do Globo, na capital gaúcha. Foi morar no Rio de Janeiro em 1949, sendo admitido na revista 
O Cruzeiro, onde permaneceu até 1959. Neste período realizou reportagens no Brasil, América Latina
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e do Norte e Europa. Cobriu a coroação da rainha da Inglaterra (1953) e a visita da soberana ao 
Canadá e aos Estados Unidos (1957); a explosão do foguete Vanguard - que levaria ao espaço o 
primeiro satélite americano, no Cabo Canaveral (1957), e documentou a construção de Brasília, 
convidado pelo arquiteto Oscar Niemayer (entre 1958 e 1961). Registrou o trabalho do pintor Cândido 
Portinari em seu ateliê no Rio de Janeiro nos dois últimos anos de vida do artista. Fundou o Projeto 
Portinari em 1976 e dirigiu a Associação Cultural Cândido Portinari entre 1995 e 1997. Foi um dos 
fundadores da primeira agência fotográfica do país, a Image, criada em 1962 com José Medeiros, na 
qual atuou até 1974. Como fotógrafo independente, trabalhou para a Petrobrás em 1961 e, desde 
1974, vem se dedicando à área editorial e a exposições. O seu trabalho já foi apresentado em mostras 
na França, Suíça, Argentina e Brasil. Tem 16 livros publicados - como Bahia anos 50, Um país em seu 
tempo e Cândido Pintor Portinari - e atualmente prepara a 17a obra, com 29 histórias curiosas sobre a 
atividade fotojornalística. É colunista da revista Photo Magazine há seis anos e escreve para o site 
www.photos.com.br. Segue com o hábito de levar sempre a câmera consigo, registrando pelas ruas o 
que ninguém mais enxerga. “É preciso sorte, paciência e em última instância talento.”

06/08, 17h - Palestra com Flávio Damm - Auditório do MARGS
O fotógrafo e curador da exposição homônima realiza uma conversa informal com o público 

sobre sua experiência profissional e a seleção para a retrospectiva em exposição no MARGS. No 
evento, ele conta episódios que marcaram os seus mais de 60 anos de profissão e fala sobre as 
técnicas que adota e os métodos de aproximação dos personagens registrados. Ao longo da palestra, 
serão distribuídas amostras fotográficas de 12x18 cm, enquadradas em pas-partouts de 40x40 cm, 
para que os ouvintes possam conhecer de perto algumas de suas imagens e debater os processos que 
levaram à realização de determinada foto.
Ingresso: um quilo de alimento não-perecível ou uma peça de roupa para a Campanha do Agasalho 
2008
Informações: junto ao Núcleo de Extensão Cultural, pelo telefone (51) 3227-2311 ou pelo e-mail 
extensão@marqs. rs.gov. br..

O fotógrafo está disponível para entrevistas. Agendamento junto ao Núcleo de Comunicação do 
MARGS. Imagens em alta resolução estão disponíveis para download na seção imprensa do site

www. margs. rs.gov. b r

Comunicação MARGS
Praça da Alfândega s/n°, Centro
Porto Alegre - RS - Brasil - Cep 90010-150
(51) 3225 7551 fax (51) 3221 2646
comunicacao@margs.rs.gov.br
www. margs. rs .gov.br
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"Comunicação - MARGS" <comunicacao@margs.rs.gov.br>
<extensao@margs.rs.gov.br>
segunda-feira, 25 de agosto de 2008 15:11
Flávio Damm, Preto no Branco é prorrogada até 7 de setembro

De:
Para:
Enviada em: 
Assunto:

Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoíi

FLÁVIO DAMM, PRETO NO BRANCO É PRORROGADA ATÉ 7 DE SETEMBRO

O MARGS, em conjunto com o Governo do Estado e a Secretaria de Estado da Cultura, 
anuncia a prorrogação da mostra Flávio Damm, Preto no Branco. A primeira exposição 
individual no Rio Grande do Sul de uma referência do fotojornalismo brasileiro, com 
encerramento marcado para 31 de agosto, vai ter sua visitação estendida até 7 de setembro, nas 
galerias Iberê Camargo e Oscar Boeira. A mostra celebra os 80 anos do fotógrafo porto- 
alegrense, trazendo ao público 80 imagens em preto-e-branco e formato médio, registradas ao 
longo de 64 anos de profissão.

Com a curadoria do próprio fotógrafo, a exposição apresenta 60 painéis com imagens em 
20x30cm e 26x36cm, tamanho escolhido em função da proporção com o formato 35mm, filme adotado 
por Flávio Damm em sua câmera pessoal e também ao longo da carreira, iniciada com suporte 6x6. A 
exposição traz também algumas imagens desta época, realizadas com o equipamento da revista O 
Cruzeiro, onde o fotógrafo atuou por 10 anos.

Para a exposição, foram selecionadas imagens que constituem uma retrospectiva informal de 
sua trajetória. A primeira data de 1944 e apresenta um gaúcho e seu cavalo corcoveando. Foi clicada 
na cidade de Piratini para ilustrar uma matéria de Barbosa Lessa - colega do fotógrafo no curso 
clássico do Colégio Julio de Castilhos. A mais recente foi feita este ano no Rio de Janeiro, onde o 
fotógrafo reside desde que se transferiu da Revista do Globo para a revista O Cruzeiro em 1948, 
depois de ser o único fotógrafo a retratar o ex-presidente Getúlio Vargas durante o período em que se 
auto-exilou na fazenda do Itu. Fotos com temáticas parecidas foram reunidas em pendants com duas 
ou quatro imagens. Os casamentos que formam essa unidade curatorial foram realizados no mesmo 
painel para criar uma leitura do contraste, podendo reunir uma foto feita em Praga e outra feita em 
Parati, com espírito semelhante.

O artista
Nascido em Porto Alegre em 1928, Flávio Damm começou como fotógrafo profissional na 

Revista do Globo, na capital gaúcha. Foi morar no Rio de Janeiro em 1949, sendo admitido na revista 
O Cruzeiro, onde permaneceu até 1959. Neste período realizou reportagens no Brasil, América Latina 
e do Norte e Europa. Foi um dos fundadores da primeira agência fotográfica do país, a Image, criada 
em 1962 com José Medeiros, na qual atuou até 1974. Como fotógrafo independente, trabalhou para a 
Petrobrás em 1961 e, desde 1974, vem se dedicando à área editorial e a exposições. O seu trabalho já 
foi apresentado em mostras na França, Suíça, Argentina e Brasil. Tem 16 livros publicados - como 
Bahia anos 50, Um país em seu tempo e Cândido Pintor Portinari. É colunista da revista Photo 
Magazine há seis anos e escreve para o site www.photos.com.br.

ATENÇÃO: No mesmo dia 7, o MARGS também encerra outra exposição em cartaz - 
Verso Passado Reverso Futuro Tempo Presente, com 22 gravuras em metal de Antônio Carlos 
Maciel, nas Salas Negras. Informações sobre a mostra e o artista no site www.margs.rs.gov.br..

Comunicação MARGS
Praça da Alfândega s/n°, Centro
Porto Alegre - RS - Brasil - Cep 90010-150
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O instantâner
do mais h

Flávio Damm percorreu 
o mundo como repórter 
fotográfico. Em sua primeira 
exposição em PtJHo Alegre, 
na semana em que completa 
80 anos, apresenta em duas 
galerias do Margs, na Praça da 
Alfândega, uma retwspectiva das íV 
cenas que captou ao longo dos ,
anos, sempre em preto-e-branco.
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Damm comenta:
Procuro o conteúdo mais mZERO HORA.COm humano, despojado, discreto. :<

A exposição segue em cartaz mmmConfira galeria de fotografias
até 31 de agosto, sempre comde Flávio Damm em

www.zerohora.com/estilodevida entrada franca. •r|
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FLÁVIO DAMM

Abertura hoje, às 1
de terças a domingos.

Margs (Praça da Alfa
Nas Galerias Oscar B
segundo andar.

A entrada é franca.

A exposição: primeir
em Porto Alege, reú
selecionadas pelo pró

Damméu
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PRETO NO BRANCO
referência mais direta parece ser Henri Cartier-Bresson, o mes
tre francês cujo centenário de nascimento comemora-se este

o húngaro André Kertész, repór-
Visitação até 31 de agosto,

das10hàs19h. mês, mas Damm prefere citar
ter fotográfico da Vogue e da Harper s Bazaar nos anos 1940.

- Procuro dentro do cotidiano o surreal - diz o gaúcho. 
Usando uma Leica ou uma Nikon, segue as prescrições de

Kertész e Cartier-Bresson: mantém-se discreto, não usa fiash, 
tenta passar imperceptível para seus modelos. Diz:

- Fotografo como um gato e saio de perto como um rato. 
Viúvo do primeiro casamento, casado com uma professora,

vive no Leme, na zona sul do Rio. Carrega sempre consigo uma 
câmera fotográfica, faz trabalho voluntário na Favela da Maré, 
ensinando fotografia. É pai do ator Cândido Damm, que, entre 
2001 e 2004, interpretou o Visconde de Sabugosa no Sítio do 
Picapau Amarelo, na Rede Globo. Nas horas vagas, constrói 
madeira réplicas muito fiéis de rebocadores e pesqueiros.

idega, s,;n0), fone 3227-23 í 1. 
> e Iberê Camargo, no

1
ESPECIALISTA em PRÓTESE DENTAL

e IMPLANTES DENTÁRIOS

Dr‘ Maríndia Soaresexposição de Rávio Damm 
e 80 fotos em preto-e-branco 
jrio repórter fotográfico.

n grande conversador, hábil 
e histórias. Quarta, às 17h, 
o do museu, ele faz palestra.

Cirurgiã-Dentista - CRO 5988em
Rua Quintino Bocaiuva, 777 - (51) 3331-4143 __
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Editora: Ângela Ravazzolo g 3218-4383 angela.nwazzolo@zerohoracom.br

Fotojornalista
>SFlávio Damm

inaugura a
exposição “Preto e fotosno Branco”,

hoje ã noite,
no Mares EDUARDO VERAS

Há muito a fotografia alcançou os museus, me
rece exposições, compõe acervos. Mas nem sem-

reportagem fotográfica chega a esses espa- 
é isso que ocorre a partir das 19h de hoje, 

no Margs, em Porto Alegre.
As Galerias Iberê Camargo e Oscar Boeira, no 

segundo andar do prédio da Praça da Alfândega, 
vão apresentar Preto no Branco, uma retrospecti
va da carreira de Flávio Damm, nome de referên
cia do fotojornalismo nacional.

pre a
ços -

aúcho de Porto Alegre, radicado no Rio 
desde fins da década de 1940, Damm com
pleta 80 anos na próxima quinta-feira. Não 
é uma figura tão conhecida quanto pode
ría ser, mas trilhou um caminho singular e 
muito impressionante.

São dele, por exemplo, os célebres retratos de Getúlio Var
gas em seu exílio voluntário, em 1948, na Fazenda Itu, em 
São Borja. Terminada a ditadura do Estado Novo, Getúlio
não confirmava uma eventual candidatura à Presidência
da República, nem sequer recebia visitantes. João Goulart, o 
Jango, que era amigo de Maneco, filho do ex-presidente, deu 
o aviso na redação da Revista do Globo, na Capital:

- É a hora de fotografar Getúlio.
Damm tinha apenas 19 anos. Ingressara dois anos antes 

na revista como assistente no laboratório fotográfico, mais 
limpando o chão do que revelando ou ampliando imagens. 

- Comecei no jornalismo com uma vassoura na mão
- ele gosta de lembrar.

Com a aposentadoria do fotógrafo titular, o alemão Edd 
Keffel (que ele ainda hoje chama de “meu mestre”), Damm 
fora promovido e seria escalado para aquela pauta. As fotos 
de Getúlio saíram como furo nacional na Revista do Globo, 
sendo vendidas para muitos jornais e revistas. Serviram 
também de passaporte para que Damm fosse contratado 
pela revista O Cruzeiro, um clássico do jornalismo brasileiro.

Sua primeira pauta, ali, foi ao lado do dono da revista, o 
todo-poderoso Assis Chateaubriand. 0 porto-alegrense logo 
projetou-se pai a o mundo. Sempre fotografando em preto- 
e-branco, construiu um acervo de 60 mil negativos.

- Parei de contar as viagens quando das diegaram a 930 
no Brasil e 67 no Exterior - orgulha-se.

As malárias, adquiridas em expedições fotográficas pelo 
Interior, de não deixou de contar:

- Foram três em 10 anos.

Leia mais na página central

Jardim Botânico. Fone: 2125.0044 O Caminho é Ser feliz.
. éaV.. Uráí
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Terça-feira, 5 de agosto de 2008

Panorama Jornal do Comércio - Porto Alegre

Artes Hástims
Um pouco de História -

Flávio Damm, profissional 
porto-alegrense que é uma 
referência do fotojomalismo 
brasileiro, comemora 80 anos 
de vida com a abertura de uma

Norte e Europa. Entre outras 
coberturas, esteve na coroação 
da rainha da Inglaterra 
(1953) e na visita da soberana 

, ,. , britânica ao Canadá e aos
retrospectiva nas galenas Iberê Estados Unidos (1957)- nassstósssà.do Sul (Praça da Alfândega, na construção de RraJmI ’ vagens, alem de quase 70 ao
s/ne), às 19h desta terça- convidadToor ext®"oc Tantas andanças lhe
feira. Pretono Branco recebe (entre 1958 e 1961). Damin^ renderam 11111 ai'quivo de 60 mil
mauguraçao dois dias antes registrou também Cândido 
reúne 80?8110 d° f0tÓ^°f Portinari em seu ateliê no

£n?JgT/egl~trãdaS Ri0 de Jãneiro> P°uco antes 
em 64 anos de dedicaçao a de o pintor falecer, tendo se
nréndn n°b * Curadona do tomado o fundador do Projeto
pi opno Damm e com visitação Portinari em 1976 e diretor da
às Ífh^té llTr^L âSS0CÍa^° Cultural bandido 
de qua^tefe3ideei?^a17h 1995 6 1997'

de uma conversa informal 
com o público, no auditório 
do Margs, quando abordará 
a experiência de seis décadas 
de trabalho e a seleção que 
fez para a individual. Nesse 
encontro, além de episódios que 
o marcaram ao longo dos anos,
Damm irá lembrar as técni 
que adotou e os métodos de 
aproximação aos personagens 
registrados. Serão distribuídas 
amostras de 12cm x 18 cm, 
enquadradas em pas-partouts 
de 40cm x 40cm, para que 
a audiência possa ter à mão 
algumas das obras e entender 
os processo de realização de 
determinados instantâneos.

Depois de uma passagem 
pela Revista do Globo, Damm 
foi morar no Rio de Janeiro 
em fins dos anos 1940, quando 
entrou para a revista mais 
badalada daquele período,
O Cruzeiro, onde trabalhou 
até 1959. Logo clicou para 
reportagens em países da 
América Latina e América do

*■

fiel a esse princípio. Não há 
nenhuma mágica, photoshop, 
retoque, nada. Aquilo é a 
minha verdade”, disse em

Imagensentrevista. Nessa busca por 
uma boa imagem, Damm de Flávio

Damm
recuperam
trajetória
de

negativos. No Margs, poderão 
ser vistas, por exemplo, uma 
imagem de 1944 que flagra 

gaúcho e seu cavalo, e o 
ex-presidente Getúlio Vargas, 
auto-exilado na fazenda do 
Itu - a maior parte, contudo, é 
foijada por anônimos e pelas 
sugestões colhidas em cada 
lugar em que estevê.

fotógrafo
gaúcho
ao mesmo

um tempo
em que
registram
seis
décadas
de
dedicação

O profissional gaúcho criou 
também a primeira agência 
fotográfica do Brasil, a Image, 
em 1962, com José Medeiros. 
Como fotógrafo independente, 
trabalhou para a Petrobras 
em 1961 e, desde 1974, vem se 
dedicando à área editorial e a 
fazer exposições.

Preto no Branco reconstitui 
a carreira de Damm em 60 
painéis, com reproduções em 
20cm x 30cm e 26cm x 36cm, 
tamanho escolhido em função 
da proporção com o formato 
35mm (filme adotado por 
ele em sua câmera pessoal 
e igualmente ao longo da 
carreira). A mostra condensa 
a trajetória com material 
de várias fases, como não 
podería deixar de ser: é o 
caso de fotos da revista O 
Cruzeiro, que documentam 
um tempo romântico. Adepto 
da tecnologia analógica, o 
fotógrafo afirma cortar as 
imagens apenas no visor. “Ali 
eu faço o enquadramento e 
não quero mexer mais. Sou

à prática

cas

...... «i-« -£
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Registro
• O fotógrafo Flávio Damm 
comemora seu aniversário de 
80 anos com a abertura da ex
posição “Preto no Branco”, 
hoje, no Margs. A mostra traz 
as fotografias mais expressi
vas registradas por Damm em 
seus 64 anos de carreira, que 
passou por diversos veículos 
de comunicação, sendo uma 
das referências do fotojornalis- 
mo brasileiro.
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Data:
(0 APágina:
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Margs e Goethe 

abrem exposições
0 Margs (Praça da Alfândega, 

s/nü) abre hoje, às 19h, "Flavio 
Damm, Preto no Branco” que celebra 
80 anos que o fotógrafo gaúcho faz 
no dia 7. São 80 imagens, em P&B 
produzidas em 64 anos de carreira, 
numa retrospectiva informal, que fi
ca até 31 de agosto. Ricardo Mello ex
põe “Pinturas” no Instituto Goethe 
(24 de Outubro, 112), na mostra que 
abre hoje, 19h30min. O artista sele
ciona imagens de filmes fadados ao 
esquecimento para serem perpetua
das na pintura, por meio de pincela
das mínimas e delicadas.
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FLAVIO DAMM/DIVULGAÇÃO
DANIEL SENISE/DIVULGAÇAC uma peça de roupa.

Na exposição de Daniel Senise, 
que fica aberta até 28 de setembro, 
as pinturas em técnica mista são re
sultado de um procedimento defini
do pelo artista como “impressões 

madeira”. O trabalho consiste 
cobrir assoalhos diversos com

A Margs recebe três novas expo- tecidos, aplicar cola e tinta por cima
U Sições esta semana. Hoje, às e recortar as texturas que surgem
19h, inaugura “Preto no Branco”, _ _ n0 Branco„ de Flávio Damn„. desse processo, organizando-as em
uma retrospectiva dos 80 anos de vi- Obra do artista carioca Daniel Semse (E) e uma especie de colagem sobre
da e 64 de profissão do ícone do fo- qh Inglaterra, a construção de Brasília chassi. Senise é pintor e gravador, e
tojornalismo brasileiro Flávio terças a dommgos das lOh ^ s _ ^onvidado pelo arquiteto Oscar já participou de tres edições5 da Bie-
Damm, nas galerias Oscar Boeira e f6t“ DaSd repor- Niemayer - e os últimos dois anos nal Internacional de Sao Paulo
Iberê Camargo. Já na quinta-feira, das epocas em que Damm fo. repo j e trabalho do pintor Cândi- uma de Veneza.
às 19h, as Pinacotecas do Museu re- ter fotográfico de O Cruzeiro ^ p tinari A mostra fica em car- Como programaçao paralela
cebem a produção recente do artista de trabalhou por 10 anos, e também “° e Q MargSi esta a exposição da por-
carioca Daniel Senise, com 17 telas de sua camera pessoal. ' P Amanhã àSg17h, Damm partici- to-alegrense Kann Lambrecht
de grande formato concebidas nos tecnologia analógica e contrario ™ ma conversa com 0 público temporânea de Senise na chamada
tista Kmin6 S££ ^augum !£**. ^s^TmÇ, 2£

rs*.d. i -—■*» ~a J“ - _
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Registros de Flávio Damm estão em duas galerias do Margs

Registro em preto-e-branco
Sessenta painéis com imagens em preto e branco feitas pelo fotógrafo 

gaúcho Flávio Damm estão expostas nas galerias Iberê Camargo e Oscar 
Boeira do Margs (Praça da Alfândega, s/nQ). Com 80 anos de vida, comple
tados no último dia 7 de agosto, o profissional na busca por uma boa foto, 
realizou 930 viagens pelo Brasil e 67 pelo exterior. As andanças geraram um 
arquivo de 60 mü negativos. Para a mostra foram selecionadas imagens que 
constituem uma retrospectiva informal. A primeira data de 1944 e apresen
ta um gaúcho e seu cavalo corcoveando. Foi clicada na cidade de Piratini pa
ra ilustrar uma matéria de Barbosa Lessa. A mais recente foi feita este ano 
no Rio de Janeiro, onde reside há muitos anos. 

í Fotos com temáticas parecidas foram reunidas em pendants com duas 
• ou quatro imagens. Os casamentos que formam essa unidade curatorial fo

ram realizados no mesmo painel para criar uma leitura do contraste, poden- 
i do reunir uma foto feito em Praga e outra feita em Parati. Damm trabalha 
i sempre com a preocupação com a composição e o equilíbrio geométrico e o 

conteúdo é uma constante em sua trajetória, assim como o uso do preto-e- 
branco. Visitação, até dia 31, de terças a domingos, das lOh às 19h.
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Assunto:..,

FLAVKJ UAMM t 
PAIXÃO CORTES
A mesanedonda com o fotógrafo e 
o tradicionalista relembra causos, 
curiosidades e imagens da época de 
fundação do CTG 35. Após o bate- 
papo, o fotógrafo lança o livro Preto 
no Branco-Fatos e Fotos.
Auditório do Margs (Praça da 
Alfândega, $fo°), fone: (51) 3227- 
2311.0 ingresso é a doação de um 
quilo de alimento não-perecível ou 
um agasalho. Hoje, às 17h.


