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A Criança Hoje: fotos 

em exposição no Margs
Inaugurou na última quinta-feira, e permanece atê 27 de 
outubro, no Margs, a mostra fotográfica deÜ Cutz 
denominada A Criança Ho)». Formado em Administração 
de Emrpesaa e já tendo se dedicado profissionalmente à 
fotografia ao lado de Assis Hoffmann, na Focontexto, ele 
trabalhou em agências de propaganda e participou de 
coletivas promovidas pelos Correios e Telégrafos e 
Préfeltura Municipal de Porto Ale are. Além disso, tem 
feito coisas especiais, como o acompanhamento do Show 
Babilônia a convite de Rita Lee, pelos Estados do 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Júlio 
acompanhou também o grupo de danças de Vera Bublitz 
em viagem de estudos a Buenos Aires, junto ao corpo de 
balé do Teatro Colón.
A tônica do trabalho de Júlio Cutz — retratar a criança 
de rua —, na opinião do artista visa ao “registro da 
situação da criança sem infância, que já nasce lutando 
pela sobrevivência”. A exposição é o resultado do 
trabalho que realizou durante seis meses, e ele ressalta a 
importância do espaço aberto pelo Margs para a 
fotografia de arte. “Não existem galerias especializadas 
em fotografia de arte, o marketing consumiata criou 
sobre o produto o conceito de que basta possuir uma 
máquina fotográfica para ser um fotógrafo”, denuncia 
Júlio, mencionando que essa falsa idéia gerou o 
desequilíbrio na oferta e na procura correspondente.
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No MARGS, homenagem 

à criança em seu mês

ciar muito e conhecer a teo
ria. Mas criatividade é téc
nica têm que correr jun
tas". Para ele, "o fotógrafo 
tem que ter consciência do 
seu contexto social. Infe- 
lizmente, 
massificação e marketing 
consumista em cima do 
produto fotográfico criou a 
falsa idéia de que qualquer 
pessoa que tenha uma má
quina fotográfica pode 
fotógrafo. Este tipo de 
ceito tema . aviltado e de
sorganizado o mercado de 
profissionais de fotografia, 
gerando desequilíbrio 
oferta e na procura. Não e- 
xistem galerias especiali
zadas em fotografia de 
te, e neste sentido, o espaço

criado pelo Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul é 
passo importante".

Quanto à sua mostra, "A 
Criança Hoje", progra
mada pelo Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul, ór
gão da Subsecretária de 
Cultura/ SEC, retrata 
tônica de seu trabalho 
mo profissional da fotogra
fia: retratar a criança 
perambula pelas ruas da 
cidade. Ele a define 
"aquela que já nasce sem 
infancia. lutando pela 
brevivência".

As fotos que compõem a 
mostra registram o traba
lho realizado por Júlio nos 
últimos seis anos.

um

o processo de

uma
co-No Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul, até o pró
ximo dia 27, pode ser apre-

Shardong (coordenador da 
cadeira de Introdução à 
Fotografia da FAMECOS/ 
PUCRGS e Unisinos), dedi
cando-se a estudos técnicos 
autodidáticos, "num tempo 
em que se podia queimar 
filmes".

Formado em Adminis
tração de Empresas, dedi- 
cou-se profissionalmente à 
fotografia ao lado de Assis 
Hoffmann, na Focontexto,

, . . , ale_m de ter trabalhado em
o professor Mario | agencias de propaganda e

feito trabalhos especiais, 
como o que realizou a con
vite de Rita Lee, acompa
nhando o show Babilônia, 
em 1978, pelos estados do 
Paraná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul. Acompa
nhou, também, o grupo1 de 
danças de Vera Bublitz em 
viagens de estudos a Bue
nos Aires, junto ao corpo 
de ballet do Teatro Colón.

Correios e Telégrafos, em 
1977, e da "Mostra Livre da 
Prefeitura Municipal de 
Porto Alegre".

CONSCIÊNCIA

Cutz afirma que para fa
zer fotografia é preciso, 
"antes de mais nada, estu

queser
con-

como

so-
naO fotógrafo é natural de 

Cachoeira do Sul 
dicado em Porto Alegre e 
um estudioso da fotografia. 
Perfeccionista, só começou 
realmente a fotografar de
pois de quatro anos de es
tudos, que foram iniciados 
com

mas ra-
ar-

Participou de mostras co
letivas como "Pontos de 
Vista", promovida pelos
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“A Criança Hoje” 

tem mostra no MARGS
Júlio Cutz, natural de Cachoeira do Sul, radicado em Porto 

Alegre, é um estudioso da fotografia e está expondo no MARGS 
até dia 27. Perfeccionista, só começou realmente a fotografar 
depois de quatro anos de estudos, que foram iniciados com o 
professor Mário Chardong, coordenador da cadeira de In
trodução â Fotografia da FAMECOS/PUCRGS, dedicando-se a 
estudos técnicos autodidáticos, “num tçmpo em que §e podia 
queimar filmes”, segundo Cutz. Formado em Administração 
de Empresas, -dedicou-se profissionalmente â fotografia ao 
lado de Assis Hoffmann, na Fecontexto, além de ter trabalhado 
em agências de propaganda e feito trabalhos especiais, como 
o que realizou a convite de Rita Lee, acompanhando o Show 
Babilônia, em 1978, pelos Estados do Paraná, Santa Catarina 
e Rio Grande do Sul. Acompanhou também o grupo de danças 
de Vera Bublitz em viagem de estudos a Buenos Aires, junto 
ao corpo de ballet do Teatro Colón. Participou de mostras 
coletivas como: “Pontos de Vista”, promovida pelos Correios e 
Telégrafos em 1977, e da “Mostra Livre da Prefeitura Muni
cipal de Porto Alegre. Segundo Júlio Cutz, para fazer foto
grafia, “antes de mais nada, é preciso estudar muito e co
nhecer a teoria, mas criatividade e técnica têm que correr jun
tas”, Para ele, “o fotógrafo tem que ter consciência do seu con
texto social. Infelizmente, o processo de massificação e mar
keting consumista em cima do produto fotográfico criou uma 
falsa idéia de que qualquer pessoa que tenha uma máquina 
fotográfica pode ser fotógrafo. Este tipo de conceito tem avil
tado e desorganizado o mercado de profissionais de fotografia, 
gerando desequilíbrio na oferta e na procura. Não existem 
galerias especializadas em fotografia de arte, e neste sentido, o 
espaço criado pelo Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul é um passo importante”. Quanto a sua mostra, “A 
Criança Hoje”, programada pelo Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul, órgão da Subsecretária de Cultura/SEC, integrando a 
programação especial que este órgão está desenvolvendo em 
homenagem ã criança, no mês de outubro, retrata uma tônica 
de seu trabalho como profissional de fotografia: retratar a 
criança — a criança de rua, registrando flagrantes das crian
ças que perambulam pelas ruas de nossas cidades. “A Criança 
Hoje”, segundo Júlio Cutz, “registra a situação da criança sem 
infância, que já nasce lutando pela sobrevivência”.
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tem mostra no MARGS
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Júlio Uui7. natural dc Oiichoeirn doSui, radicado 
Airp.rcjéuin estuditso dc. fotografia «* estâ expondo iv MA1UIS 
até dia 27. I ■crfccoioiiisla, «i começou ícaimeiite a toto.i t .uai 
,1, pois do quatro anos de estudos. que Inram miei idos

Mario Chardom;. coordenador da cadeira de In-

Ballet de Câmara do Sul 
em duas apresentações • •o:n o

j .:•«»! tç.sor
lo.Jjçüo a lolngraiia d-, KAMKCOS PlVKiiS. o.-dioandu s« a 
eMtidiK técnicos autodidatici-s. "num Ivmpo cm que -c pxüa 
encimar fihnes" redundo Cot/. boniiaJu cm Administração 
oe r.mpresas. dedicou sc prof.ssioi.almentc â fntogtal..' a > 

FistutUctlu. dem dc ter Iralvdludo

O Ballet dc Câmara do Sul formou se a partir da r.eccs-idmk- 
a dança no Itio Grande do Sul, fazen- 

■ ío i fundado 
os todo» onn-

rie divulgar
do um trabalho serio c aprimorado O grujio 
cm maio do 1982 soado formado per 17. iMiLtrht- 
dos da tradicional 'scola c.e João Luiz tiflia. o qual continua 

mac-stro. lendo MSrcia Hothfccl, -U* Uma ccirm «uper

!
lr.dn dc Assis ltoffniann

agencias dc propaga: ma c feito trabalhos especiais, tomo 
convite de Rita Lee. acompanliandn 'i Show

»
..jc.'-. . _'gt J cm

como
visora o Ballet dc Câmara do Sul coniro.n.1 para a sua «trci« 
em Porto Alegre n eoredgrsfn Huardo OrdofiCí. dc Ballet 
Stagium de Suo Paulo, jã consagrado toma unidos md.iorcs 
do nosso Pais O grupa conta a.mia com a cokiboraçãn dc 
Keeiaa Guimarães, professora e ensaiedora. cqi c dirigira este

Assembléia Le-

o que realizou a 
Bab-.iftnia. em 1978, pelos Estados do “tirana. Santa ■l.ifir.na 
o itio Grande do Sul. rtcmnpai.hiat também o grupo ue danças 
de Vera Bublitz em viagem de estudos a Buenos .‘ates, inrúo 

de ballet do Teatro Co'Al. Participou Ce nio.-.:rus
EL VÍEJO ALMA CLN.

ao corpo
coletivas corno: "Pontos dc Vista", promovida pelos '. <>.tc os e 
Telegrafes em 1977. c da "Mostra lavre d.i Prelcilui.. Mu-u- 
cipal dc Perto Alegre. Segundo Júlto Culz. para la/ci iolo- 
grafia, "ardes dc mais nada, é preciso estudar muito co
nhecer a teoria, mas criaiividade e técnica têm que com r jun
tas". Para ele, "o fotógrafo tem que ter consciência do 
texto social lnfciizmcntc, o processo dc mns-.ifiéaçSo e mar
keting consumista cm cima do produto fuingraíico cmiu uma 
falsa idéia ue que qualquer pessoa que lenha uma máquina 
fotográl.ea pode ser fotógrafo. Este tipo dc roncei Io tem avit 
l_tlo c desorganizado o mercado de profissionais de fotor.iaiia. 
gerando desequilíbrio na oferta c na procura Nao existem 
calorias especializadas em fotografia oe arte. c neste sentidu." 

criado pedo Museu dc Arte «p Kio Grande do

O melhor tango de 
Buenos Air es na Capital

lícalo, r.os proxiinos dias 22 e 23. 
iva as z.t horas.s

O espcidcclo ac dividirá em 3 partes : iV.roeirs Parle - «0 
llespçriar da I oruias.» com música de M.Havei, e coreografia 
c'e Ricardo Ordafler..- Segunda Parte - ..Prelúdios.» com mu
sicas dc Chopin e coreografia dc equipe.- Terceira Parte - «En 
Nomt-ceUel Amt.r.»coia música deAstor Ihazola e coreografia 
de Ricardo Ordoiiez. 0» ingressos poderão ser adquiridos no 
local.

Tido Kodripucz y Susquapos 
que

A grande alraqT.o deste més 
de outubro é sem dúvida o 
piande sliov dc tango — o 
mais autêntico tango por-
tenho - que to.fo o dem o da 
famosa casa de tango de 
Buenos Aires 'Kl Vn-jr, Al 
macCn com quase 3U ititoBr.ui 
ks farão realizar nos pró- 
r anos dias 2i. ?7 c 23 noSalf.o 
de Ales da tTTítJS. 

ti çtpuço. .•ncabc.-.-.do tor

sru (vii-apresenta e tango tocado 
idos de 19t>/ utilizando-se 

de instrumentos da. . época, 
uai ti.o instrumental. Trio 
Buenos Aires, c ec.no r.ão 
ixsleria faliar, nina grande 
li,li. i com seus v'olinof e 
han.inne ns. a Orquestra de 
l/jopc!do Krecfc riee

Poesia espaço
■Sul c u.n passo importante" Quanto a miu rm^tra. "A 
( riança lloje", programada peloMun e de .V ia de llux <7i ande 
dc Sul, Órgão da St.bsociol "ia cie Oillura-nEt: :U T-reedo 
programação especial que este orpa ■ esU ' '-rivc-iver••'•o en;
homenagem !t criança, uo més de c-.t ibro. r.-trata uma tAtuca 
dc seu trabalho como profissional dc lov.graíir: retratar a 
criança a criança dc rua. refisti ando flagramos d..s tran
ças que perambulam pelas ruas do nossa . ci-aidoc "A < riança 
Hoje segundo Júlio Cutz. "registra a situ. ção da criança um 
inlirvcia. que já nasce lutando rada sciu evivéncio".

As -iprescmaçrtcs terio 
irAin .V, 2i heras, o ns iiigres- 
so; cslfo 3 -.'-ada na Pnnvcl 
rfoOalçadao, com os seguintes 
preço-- !• platéia Crí 
P.ora.ia (numeradas >: 2°
platéia - Cri 4.tXfo.no inu- 
n.eradus' e niczzanino Cr* 
3.fo«: rii. A coordenação e da 
Qpus iVoinaçôes.

1 duiundo Rivrre 
si.ievnJ. n ftiaudr ca.it ir de 
todo- (.i lompns dc Buenos 
Aires, traz tambéni tantos 
grandes nomes corno o cantor 
Alberto Podes1» a cnntnra 
Maria Rosa a dupla de bai
larmos t os d- Cobre, o Baltei 
Kotcldri.-o Pampa Argomina. 
Irar lambem um grupo titace.

çon-çamento d-> livro haverá 
uiva hora de arte e aquele!. 
,:\n-ido ator David :'amarf,o 
déciamará uma das poesias 
dc jutfi!'.

Boje. As 2f horas. Uosv.- 
fcerny esta::' lançando v.-’t 
livro de poesias . Somos toei w 
Mutirão,» na livraria lcr.é, 
Salgado «»». 3b9-ediilç;o Pa
lácio ItiUia lAirante o lan-

Artc nativista 
na Assembléia

“Palavras e Dúvidas” 
no Projeto Unicena

'Tu s Alguém°
lançodo
amanhã Poesia, canto .--dar ça: - orão o («nica <fc 

que Dinias Cosia, Paulo ihapé. -‘ o Rru 
Iclónco Ceo é Cainun acrósenta. ãn ne

NeM . quarta-feira, as 21 horas i." Salão 
dc K. m?-. d.i Kéitnria, o Projeto Unicena 
apresenta Palavras r Dúvidas- peça 
rnieiro c d.ircçâo dc Beto Ruas. 0 capetãcuío 

promoção da Pric Reitor ir. dc Exten
são da I FRfiS e estâ integrado a pro- 
gr.m..i. âo do ciclo de painf-is l.HTiGS De 
bate I.u*-tu ..

show 
pi*, fo
proxinio dia 20.. as *.'o..iu i- no atidoérir. 
da Assembléia l/"iisi.ni*. ado K-iad.i O ís 
ptticulo sei A tiiT..i Iccu :."ivm iMótuma e- 
professor Geraldo •c i"i. Vcw. recer 
temente falecido .n:.d..i *ic •miras enti 
dades. grande íik-.-h.icI"' -!•■• ju\.-n . » 
que deveria reaiira** cs"- w seu es[. l..cuit, 

uutlitofío. onde

Nina Maria Barres Tubino 
estara li.r.çardo. am.oiiRl. 
primeiro inru. eutitulado "Tu 
e ,‘.ipu*'*r.i". un.a sel.xS" <!'* 
poesias inéditas. A autura far 
parte dc Crémio l.itcrâro 
fhslro Alvt;, Casa do Poeta 
Kitigranslenac. Associação dc 
Jernalntaf e Escritoras do 
Brasil'AJKIii e Emb.iixad' 
Ken.it,ina de Intercâmbio Cul- 
tural né Çmérira'KI-'U.'Ai. 
Kar. poesia d- .de o., 14 a r.os c 
escreve lii mais d--20 anos no 
grir a Brac da Vid». do f in

do Pvo. c no jornal '' 
-leiise, sendo o prefacio 

i-m rito |» r Kran 
Rodrigues.

cnm

f

• Palavras c Dúvidas» trena .‘••xto ue 
Brcchl O lí.- Gomes < do proprio Martii.hn 
I.-Jlero a l-:n de refletir somv alRUtans for
ma - de reiirevsão. exer. idas principalniente 

iivotiluiçfles. sobro as tentativas de

femcIKinío. f'*' in-ísmo 
deveria montar iJ.iun ■ rwti i»«-n-. d-

c- r!e mic.preief) mas Cosia, d« qual 
criador de mudas i.l-:..-. .*•» ■ -cida .como 
Negruíi» Benedito. V.S'* '•* inbun.-

pel.-l
inrilife.nçAo do - sielns qno». n ti-xt«í tem 
oe, eu. "S aoier.n. i ma hgação eom a ques* 
lã o de I ar cr o. porque fala rn sobre o exrrcirir, 
u i pi.dcr nitoriliná s.liro es idvws e snb.ee n 
amor <1 irnlorlarismn que npiroce

Sigiiiiie.elo amplo e expre*toda a 
fjima d.r ceiiMiro e r-.-ji: ■: " e.n Ioda., as

e outras.
(isWiW rotno li•: ».* l i-lírico &, 

'«n/aç-iodo R.V nos.ra ancestrais d......
Grande do Sul a!» o ;q" ío .du-l PUM ) 

qm- |»-rm.ii>i*çam *uard.ndo

P".a
un:

vitiá l<* u\ .
cxv*fT»p!oslx los'l.»s ".‘U« con

Uu.p tío « l« nof.. o f ’
icfí.-iy.rt. 'Jp rxj»n

JVreirn
\ - i lOllUMUISlA IVítiT»

\ ;i
r í •- *s <> Kii^amonlo 

jTíintr ln»«*o r,< 
.. í pnrlir ri as

ia Sotr.r e 
i* ' Vfuinn. An 

loja Itt

Tt ugas •*em todosi |»s as e
Qiialqei r o<is"rvaçao. pot mais supi-r- 

r.-uil qis* a. t/.brv 3 cv* luçSo da Iia 
.Io homem pc.niile perrolier que '"das a.s 
nl<-is'. 'is i"mi»i'*aim nlos um -» enfim lude 
i, qu" infrinja i ideologia dominante <• sem- 

Oltqillt lado com mutto SliCtifivIO. 
• Palavras* I);iv:dus»í mnqli.jin iia;:i :n nos

,-ntnquadi n esp.' .ai. 
hão o» poral. oetiça» do foli ciic !"«'»* 

e witrns aupc-r. ak-rn He c.Dum l ostá
rtes dr I aido b>age.I«*‘" l“ V 
KOmpanluimento de i.o.wHo ir.-liurneiU 
Oa f!ivn'-uoi mtiain Cii >

j rr
lv»íi.n»’i que »or.;;»ram.
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MARGS mossa \
“A Criança Hoje
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