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Projeção : Filmes sobre a Itália

18^07 -"Sicília" 17h

19/07 Calábria» 17 e 20h 

20/07 -J,Lombardia" 17 h

22/07 -Veneto - 17 h

-"Piemont" 

-"Vai D’Aosta

DAC/SEC

MARGS

MARGS

o. a

18,19,20,22 / 07 /77

- filmes de A 5 min

- realizados por firmas industriais e comerciais italianas

- filmes cedidos pelo DAC

- cerca de 8o pessoas por sessão
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Assunto:.

MARGS começa a apresentar
amanhã filmes sobre a Itáliae.p

Será iniciada amanhã, no das regiões escolhidas. Os

/...>>Data:.
e. c\

museu de Arte do Rio Grande 
do Sul, a apresentação de li
ma série de filmes sobre dife
rentes regiões da Itália e dis- 
tinguida com diversos troféus, 
entre os quais, os três pri
meiros prêmios na última 
“Rassegna Nazionale dei 
Film” realizada na Itália.

Os filmes estão assim pro
gramados: dia 18, às 17 ho
ras, “Sicilia”; na terça-feira, 
dia 19, às 17 e às 20 horas, 
“Calabria”: na quarta-feira,
somente às 17 horas, “Lom- 
bardia”; na quinta-feira, às 
17 horas, '‘Vêneto”; na sex
ta-feira, às 17 horas, “Pie- 
monte e Vai d’Aosta”.

Realizados por firmas in
dustriais e comerciais italia
nas, cada um destes filmes, 
do tipo documentário, tem 45 
minutos de duração e foi fil
mado a cores de um helicóp
tero, oferecendo, desta forma, 
uma interessante e possivel
mente inédita visão de monu
mentos, cidades, paisagens 
urbanas e rurais de cada uma

textos que acompanham os 
filmes foram escritos por no
mes conhecidos no mundo do 
cinema como Leonardo Scias- 
cia (Sicilia), Raffaele Carra- 
mone (Calábria), Guiddo Pio- 
vene (Lombardia)
Comisso (Vêneto), Mario Sol- 
dati e Folco Quilci (Piemon- 
te e Vai d’Aosta). As entra
das para todos os filmes serão 
franqueadas ao público inte
ressado.
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O Museu de Arte do Rio Grande do Sul está iniciando^apresentação ?e^~ 
uma série de filmes premiados, sobre diferentes regiões da Itália. Hoje, às 
17h, o público terá a oportunidade de assistir ao documentário “Sicilia”, a 
cores, de 45 minutos de duração. Estes filmes que compõem a série foram 
realizados por firmas industriais e comerciais italianas, tendo textos es
critos por conhecidos nomes do mundo cinematográfico. A entrada é franca

Filme italiano 

lioje no MARGS Jcrnai;...
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Em seus horários habituais, 
17 e 20 horas, o Museu do 
Estado do Rio Grande do Sul, 
órgão do Departamento de 
Assuntos Culturais da SEC, 
apresentará hoje o segundo 
da série de filmes italianos 
programados para toda esta 
semana. “Calábria”. Filmado 
a cores, tem 45 minutos de 
duração e 
monumentos, cidades, paisa
gens urbanas e rurais da co
nhecida região italiana, 
pre vistas do alto. pois o fil
me foi todo realizado a bor
do de um helicóptero. O tex
to de “Calábria” foi 
por Raffaele Carramone. A- 
manhã, quarta-feira, será e- 
xibido “Lombardia’’ em uma 
única sessão, às 17 horas. Na 
quinta e na sexta-feira, tam
bém às 17 horas. “Vêneto” e 
“Piemonte e Vai d’Aosta”, 
respectivamente, 
para todas estas sessões é li
vre.
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MARGS começa a apresentar 

amanhã filmes sobre a Itália
Será iniciada amanhã, no 

museu de Arte do Rio Grande 
do Sul, a apresentação de li
ma série de filmes sobre dife
rentes regiões da Itália e dis- 
tinguida com diversos troféus, 
entre os quais, os três pri
meiros orêmios na última 
“Rassegna Nazionale dei 
Film” realizada na Itália.

Os filmes estão assim pro
gramados: dia 18, às 17 ho
ras, “Sicilia”; na terça-feira, 
dia 19, às 17 e às 20 horas, 
“Calabria”; na quarta-feira, 
somente às 17 horas, “Lom- 
bardia”; na quinta-feira, às 
17 horas, “Vêneto”; na sex
ta-feira, às 17 horas, “Pie- 
monte e Vai d’Aosta”.

Realizados por firmas in
dustriais e comerciais italia
nas, cada um destes filmes, 
do tipo documentário, tem 45 
minutos de duração e foi fil
mado a cores de um helicóp
tero, oferecendo, desta forma, 
uma interessante e possivel
mente inédita visão de monu
mentos, cidades, paisagens 
urbanas e rurais de cada uma

das regiões escolhidas. Os 
textos que acompanham os 
filmes foram, escritos por no
mes conhecidos no mundo do 
cinema como Leonardo Scias- 
cia (Sicilia), Raffaele Carra- 
mone (Calábria), Guiddo Pio- 
vene (Lombardia), Giovani 
Comisso (Vêneto), Mario Sol- 
dati e Folco Quilci (Piemon- 
te e Vai d’Aosta). As entra
das para todos os filmes serão 
franqueadas ao público inte
ressado.
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(Ç)Foi iniciada^na^segunda-feira, a 
'w' apresentação, no Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul, de uma série 
de filmes sobre diferentes regiões da 
Itália. Assunto:
★ Os filmes foram programados 

para os dias 18, às 17 horas, com 
"Sicilia”, e 19, ãs 17, e 20 horas, 
“Calabria”. Hoje, somente às 17 
horas, “Lombardia”.

Filmes italianos e mostra 

de fotografia no MARGS° â p ic- i n
ração e mostrando detalhes 
desta região italiana vistos do 
alto, pois as filmagens ocorre
ram a bordo de um helicópte
ro em pleno vôo. A série de 
filmes que o Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul, órgão 
do Departamento de Assuntos 
Culturais da SEC está apre
sentando, é uma iniciativa de 
firmas comerciais e industriais 
italianas e recebeu, por sua 
alta qualidade inúmeros prê
mios cinematográficos na Itá
lia e na Europa.

' Amanhã, quinta-feira, tam
bém às 17 horas, será apresen
tado o filme sobre a região do 
Vêneto, que inclui a bela ci
dade de Veneza.

MOSTRA DE FOTOS
O MARGS está apresentan

do uma mostra de 50 fotogra
fias denominada “Minha Ter 
ra, Minha Gente”, do fotógra
fo norte-americano Arthur 
Rothstein. Esta mostra, reali
zada em co-promoção com o 
Consulado Norte-Americano 
desta Capital, tem atraído ao 
MARGS tanto amadores como 
profissionais interessados na 
arte da fotografia. A presente 
exposição continuará ainda 
por mais alguns dias podendo 
ser visitada diariamente, me
nos às segundas-feiras, dia em 
que o Museu permanece fe
chado, das 10 às 17 horas.

Hoje à tarde, com inicio às 
17 horas, será realizada no 
MARGS a sessão do filme-do- 
cumentário “Lombardia", a 
cores, com 45 minutos de du- Jornal:..C.-...£?ç>o„o...................
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* Hoje, no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, com horário das 

17 horas, o filme •‘Vêneto” e amanhã 
“Piemonte e Vai dAosta” reali
zados estes filmes por firmas ita
lianas e que têm a duração de 45 
minutos.
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