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PROJEÇãO : Filmes

” ARTE DO REAL "
" PERFIL DA DBA. GAIL PARKER” 

” NO BERÇO DO JAZZ ”

MARGS

Consulado Norte Americano

RARGS

16:30 min30 / 05 79 xxxxxxxxxxxx

- Margs recebeu doação de um projetor de 16 mm , 

modelo 8o - 25 de n^ 511302 .

- filmes cedidos pelo Consulado Norte Americano
■
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Arte, educação e jazz nesta 

mostra de cinema no MARGS
^ sf- 3o. S-

/.

Perfil da Doutora Gail Parker. 
Retrata a jovem doutora e 
diretora da Faculdade Ben- 
nington de Vermont, loca
lizada no extremo nordeste 
dos Estados Unidos. A Facul
dade adquiriu notoriedade 
por sua filosofia de educação e 
ênfase dada à expressão de 
criatividade dos estudos e in
tegração da experiência de 
trabalho nas salas de aula. E o 
incentivo dado á arte clássica 
e moderna. As Câmaras cap
tam a beleza de Vermont no 
outono e o filme comprova 
que o antigo compromisso da 
faculdade com as artes é fir
memente apoiado e expandido 
pela Dra. Paker, extraordi
nário exemplo de jovem 
educadora erudita. No final, 
“No Berço do Jazz, sobre as 
origens do jazz e do seu per
manente sucesso, principal
mente em Nova Orleans, ónde 
se originou. Formas pelas quais 
essa müsica tradicional vem 
sendo cultivada tanto em 
ocasiões festivas como em 
momentos de dor.

Jazz de Nova Orleans, no MARGS
apresentado “Arte do Real’’, 
um documentário de uma 
mostra que se realizou no 
Museu de A. Moderna Deny.

sobre o tema que serve de 
título ao filme. Revela a ad
miração dos norte-americanos 
pélas inovações culturais e ar
tísticas filmado com recursos

O Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul recebeu, do 
Conselho Norte-americano, 
um projetor de 16 mm, 
modêlo 80-25 de nümero 
511302 e um equipamento 
completo através ae-sua con
sulesa Susan Ann Clyde.
Assim, à partir da próxima 
quarta-feira, na própria sede 
do MARGS, serão reiniciadas 
as sessões, de cinema no 
auditório, à partir das 16h 30 
minutos.

Nesta primeira sessão, será O segundo filme, será o

técnicos inéditos, movimen
tação de câmeras, efeitos de 
luz e sombra e dupla expo
sição, além de vários outros.

O• FILMES NO HARGS
Museu de Arte do Rio Gran 

de do Sul recebeu projetor de 
16mm doado pelo Consulado 
Norte-Americano e reinicia ho
je suas sessões de cinema. Às 
16h30min, na sede do Museu, 
serão exibidos Arte do Real, do 
cumentário de uma mostra rea
lizada no Museu de Arte Moder
na Deny sobre o tema que ser
ve de título ao filme Perfil da 
Doutora Gail Parker, retratan
do a diretora da Faculdade Ben 
nington de Vermont, nos Esta 
dos Unidos. A faculdade tem 
notoriedade pela ênfase que 
dá à expressão de criatividade 
dos estudantes. O terceiro fil
me é No Berço do Jazz, sobre 
as origens do jazz em Nova Or
leans e seu permanente suces
so. Entrada franca.
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