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?■Terça-feira inicia série e.p. 
de audiovisuais* no MARGSAudiovisuais

s 
T *

7 grafia — Eduardo Vieira da 
Cunha e Mabel Leal Vieira: 
arte gráfica — Circe Salda
nha Pilla gravações: Centro 
de Teleradiodifusão Educati
va da UFRGS com locução de 
Euclides Prado e sonoplastia 
de Sérgio Stosh.

Para o dia 19. estão progra
mados mais dois audiovisuais: 
Arte Africana (duração de 15 
minutos) e Museu dos Presé
pios (duração de 12 minutos). 
Seus créditos: Arte Africana: 
Adaptação de texto: Teniza de 
Freitas Spinelli, Circe Salda
nha Pilla e Eduardo Vieira da 
Cunha; Arte gráfica — Circe 
Saldanha Pilla; Fotografia — 
Mabel Leal Vieira e Eduardo 
Vieira da Cunha; Pesquise 
musical — Discoteca Pública 
Natho Henn/DAC/SEC; gra
vações — Centro de Teleradio
difusão Educativa da UFRGS 
com locução de Marino Gar
cia. Museu dos Presépios, que 
será também apresentado no 
dia 26 de dezembro, tem tex
to de Teniza de Freitas Spi
nelli, montagem de Mabel 
Leal Vieira, fotografias cedi
das pelo Museu dos presépios 
e gravação realizada no Cen- 

• tro de Teleradiodífusão Edu
cativa da UFRGS.

Hoje. às dezesseis ho
ras, iniciem na sede do Mu
seu de Arte do Rio Grande 
do Sul/DAC/SEC, as sessões 
de audiovisuais. Produzidos 
pelo pessoal de Documenta
ção e Pesquisa do MARGS. 
com a colaboração de Teniza 
Spinelli, estes audiovisuais 
serão apresentados a todas as 
pessoas interessadas. Para o 
primeiro dia, foi escolhido 
Monumento a Júlio de Casti-
lihos, um trabalho de 15 minu
tos de duração e que tem a 
fotografia de Eduardo Vieira 
da Cunha, roteiro e monta
gem de Mabel Vieira, arte 
gráfica de Circe Saldanha Pil- 
ía. Sua gravação foi realiza
da nos estúdios do Centro de 
Teleradiodifusão Educativa da 
UFRGS, com locução de Ce
lestino Valenzuela, técnica de 
Rubem Prates e fontes de in
formações baseadas nos ar
quivos da Secretaria Munici
pal do Meio Ambiente.

Na próxima terça feira, dia cinco 
de dezembro, às lê horas, iniciam 
na sede do Muse : de Arte do Rio 
Grande do Sul/DAC/SEC, as 
sessões de audio- /ii-uais.
Produzidos pelo pessoal de 
Documentação e Pesquisa do 
MARGS, com a colaboração de 
Teniza Spinelli, estes audiovisuais 
serão apresentados a todas as 
pessoas interessadas. Para o 
primeiro dia, foi escolhido 
Monumento a Juiio de Castilhos,
um trabalho de 15 minutos de
duração e que tem a fotografia de 
Eduardo Vieira da Cunha, roteiro a 
montagem de Mabel Vieira, arte 
gráfica de Circe Saidanha Pilla. Sua 
gravação foi realizada nos estúdios 
do Centro de Teleradiodifusão 
Educativa da UFRGS, com locução 
do Celestino Valenzuela, técnica de 
Rubem Prates e fontes de 
informações baseadas nos arquivos 
da Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente.
Jose Lutzenberger — com duração 
de 40 minutos - será o segundo 
audio-visual a ser apresentado, no 
dia 12 de dezembro, no mesmo 
horário Seus cr- chtos: roteiro e 
texto : Teniza dt reitas Spinelli; 
fotografia — Edi\ i do Vieira da 
Cunha e Mabel Le-J. Vieira; arte 
gráfica — Circe aklanha Pilla; 
gravações: Centre de 
Teleradiodifusão Educativa da 
UFRGS com loc, ■ Io de Euclides 
Prado e sonoph de Sérgio 
Stosh.
Para o dia 19, estão programados 
mais dois audiov uais: Arte 
Africana (duraçá ■ do 15 minutos) o 
Museu dos Presepkis (duração de 12 
minutos ). Seus créditos: Arte 
Africana: adap aç ao de texto: 
Teniza de Freitas Spinelli, Circo 
Saldanha Pilla e Eduardo Vieira 
da Cunha; artegráfica-Circe 
Saldanha Pilla; fotografia-Mabel 
Leal Vieira e Eduardo Vieira e 
Eduardo Vieira da Cunha; pesquisa 
musical—Discoteca Pública .Natho 
Henn/DAC/SEC; gravações-Centro 
de Teleradiodifusão Educativa da 
UFRGS com locução de Marino 
Garcia. Museu doi Presépios que 
será também apresentado no dia 26 
de dezembro, tern texto de Teniza 
de Freitas Spinelli, montagem de 
Mabel Leal Vieira, fotografias 
cedidas pelo Museu dos presépios e 
gravação realizada no Centro de 
Teleradiodifusão Educativa da 
UFRGS.

José Lutzenberger________________ com
duração de 40 minutos — se
rá o segundo audiovisual a 
ser apresentado, na próxima 
terça-feira, dia 12 à? dezem
bro, no mesmo horário. Seus 
créditos: roteiro e texto: Te
niza de Freitas Spinelli; foto-

p/1- ‘ í *
TODA TERÇA, SESSÕES^
DE AUDIOVISUAIS 

NO MUSEU DE ARTE
O Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Praça Barão do Rio 

Branco), dará continuidade, às 16h, à apresentação de audio visuais, 
produzidos pelo pessoal de Documentação e Pesquisa do MARGS, 
com a colaboração de Teniza Spinelli. Daqui para a frente, jegundo 
programou a direção da entidade, haverá, todas as terças-feiras, 
esta promoção. A entrada é franqueada a todos os interessados.

O primeiro escolhido chama-se Monumento a Júlio do Casti- 
Ihos, com duração de 15 minutos. A fotografia é de Eduardo Viei- 
ra da Cunha, roteiro e montagem de Mabel Vieira, arte gráfica de 
Circe Saldanha Pilla. A gravação foi realizada nos estúdios d» 
Centro de Teledifusão Educativa da UFRGS, com locução de Celes
tino Valenzuela, técnica de Rubem Prates.

Na terça-feira, dia 12 de dezembro, será a vez do segundo 
áudiovisual, sobre José Lutzenberger igualmente às 16h. O rotei
ro e texto é de Teniza Spinelli, a fotografia de Eduardo Vieira 
da Cunha e Mabel Vieira.. A locução é de Euclides Prado e so
noplastia de Sérgio Stosh. A gravação foi no Centro de Teledi
fusão da UFRGS.

Para o dia 19, estão programados dotis áudio-visuais, em ape
nas uma sessão: Arte Africana, de 15 minutos) e Museu dos Pre
sépios (de 12 minutos). ÃrTê” Africana, tem adaptação de texto 
de Teniza Spinelli, Circe Saldanha e Eduardo Vieira da Cunha. A 
fotografia é de Mabel Leal Vieira e Eduardo Vieira da Cunha, sen
do a pesquisa musical, da Discoteca Pública Natho Henn, coan 
gravações feitas no Centro de Teledifusão Educativa da UFRGS 
com locução de Marino Garcia. Museu dos Presépios tem texto 
de Teniza Spinelli, montagem de Mabem Vieira, fotografias cedi
das pelo Museu dos Presépios e a gravação igualmente realizada 
no Centro de Teledifusão Educativa da UFRGS.



itKMr*Sessões de 

todas as terças-feiras, 
na nova sede do MARGS

O Margs-Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul da início hoje as sessões de audiovisuais, no 
horário das 16 horas e com repetição sempre às 
terças-feiras, na nova sede da Para Barão do 
Rio Branco. Produzidos pelo pessoal de Do
cumentação e Pesquisa do Margs, com a co
laboração de Teniza Spinelli, estes audiovi- 
siuais são apresentados a todos interessados.

Para a sessão de hoje foi escolhido o au- 
ítviosual “Monumento a Júlio de Castilhos’’, 
com 15 minutos de duração e fotografia de 
Eduardo Vieira da Cunha, roteiro e montagem 
de Mabel Vieira, arte gráfica de Circe Saldanha 
Pilla. Sua gravação foi realizada nos estúdios 
do Centro de Teleradiodifusão Educativa da 
UFRGS, com locução de Celestino Valenzuela, 
técnica de Rubem Prates e fontes de infor
mações baseadas nos arquivos da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente.

"José Lutzenberger", com duração de 40 
minutos será o segundo audiovisual a ser 
apresentado, na próxima terça-feira, dia 12 no 
mesmo horário. Seus créditos: roteiro e texto de 
Teniza de Freitas Spinelli; fotografia-Eduardo 
Vieira da Cunha e Mabel Leal Vieira; arte 
gráfica de Circe Saldanha Pilla; gravações no 
Centro de Teleradiodifusão Educativa da 
UFRGS com locução de Euclides Prado e 
sonoplastia de Sérgio Soesh.

Para o dia 19, estão programados mais dois 
audiovisuais. “Arte Africana" (duração de 15 
minutos) e Museu dos Presepios (duração de 12 
minutos ). Seus créditos : “Arte Africana”: 
adaptação de texto de Teniza de Freitas 
Spinelli, Circe Saldanha Pilla e Eduardo Vieira 
da Cunha, arte gráfica de Circe Saldanha Pilla; 
fotografia de Mabel Leal Vieira e Eduardo 
Vieira da Cunha; pesquisa musical da Dis
coteca Pública Natho Henn gravações no Cen
tro de Teleradiodifusão Educativa da UFRGS 
com locução de Marino Garcia. "Museu dos 
Presepios" que será também apresentado no 
dia 26 de dezembro, tem texto de Teniza de 
Freitas Spinelli, montagem de Mabel Leal 
Vieira, fotografias cedidas pelo Museu dos 
presépios e gravação realizada no Centro de 
Teleradiodifusão Educativa da UFRGS.
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+ Sempre às terças-feiras, o Museu de 

Arte do Rio Grande do Sul apre
senta audiovisuais, qeu são realizados 
pelo pessoal de Documentação e Pes
quisa, juntamente com Teniza Spinelli. 
A primeira a ser programada, às 16 
horas, é sobre o Monumento a Julio 
de Castilhos. O próximo, TUã 12 7fe 
dezembro, será sobre José Lutzember- 
aer e para o dia 19, dois outros: Ar- 
te Africana e Museu de Presépios.
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