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SECRETARIA DE 'EDUCAÇÃO E CULTURA 

SUBSECRETÁRIA DE CULTURA 

MUSEU DE ARTE DO RIC GRAUDE DO SUL 

NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA

PROJEÇÃO: FILME

M PORQUE HOJE È 

. Z Produtora Cinematográfica

Promoção : "EX
2 Produtora Cinematográfica

Local 5MARG3 - Auditórioa

Nfi de peças :

-J a X X __ X 20,30 horasPeríodo i

Observações : Coquetel de lançamentp do Aç projeto da

Z Produtora Cinematográfica, responsável por:

- Verdes Anos

- Me. Beija

- Aqueles Dois
- Porque Hoje à Sabado 

Diretor - Sérgio Lerrer
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a empresa gaúcha Z Produtora C 
A nematográfica lança amanha no 
/ \ Ajiican rip Artps do Estado seu quar- 
to projeto, ‘a confirmação de um polo

rs^rnK.sr.sssS-
A “Z” é responsável pela realizaçao dos 
filmes “Verdes Anos”, “Me Beija , am
bos premiados, e “Aqueles Dois , <- 
se final de montagem.
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1oje à noite, nc^tuseudeArt^io^RGS, 
a Z Produçõe§7respõnsaven>cu^^^ 
grande sucesso “Verdes Anos” e que 

já. aprontou “Me Beija” e tem outro filme, 
“Aqueles dois”, em fase de montagem, 
apresentará sua quarta produção.
Com este lançamento de hoje, o Rio Grande 
do Sul poderá começar a ganhar as 
condições para se transformar em “Pólo 
Cin ematográf ico”.
Mais tarde, depois da reunião no MARGSj o 
elenco de “Verdes Anos” e a equlp^a^^ 
produção terão homenagem no 
Encouraçado 936, na Avenida 
Independência.
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"Verdes Anos" em Caxias e Bento Gonçalves
Verdes Anos, o filme gaúcho que está fa

zendo sucesso em Porto Alegre, Novo Ham
burgo e Sáo Leopoldo, estréia em Caxias do 
Sul e Bento Gonçalves nesta sexta-feira. Em 
Caxias, a partir das I7h de amanhã, haverá 
um desfile em carro aberto pelo centro da 
cidade, com a presença dos atores e equipe 
do filme. Em Bento Gonçalves o filme pas
sará no Cinema Ipiranga, e em Caxias no 
Central.

Por outro lado, hoje, ás 20h30min, a Z Pro
dutora Cinematográfica, responsável por 
Verdes Anos, Me Beij» e Aqueles Dois (os 
dois últimos serão lançados ainda este ano), 
promove um coquetel no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, quando fará o lançamen
to do seu quarto projeto. Na ocasião, Sérgio 
Lerrer, diretor da empresa, informará so
bre o próximo filme a ser feito pela Z.



"“1Z&Cojornal: 
Data- 

pagina:-
Assunto

oG....I... —Oí i

. c5/_________
• ifr. ^2*°^-.sos* dlâê£S

Novo filme
A Z Produtora Cinematográfica lançou 
ontem à noite no Museu de Arte do RS 
seu quarto projeto cinematográfico: um 
novo filme de longa metragem que terá 
por título "por que hoje é sábado”. 
Segundo o diretor da empresa. Sérgio 
Lerrer, o novo filme envolve quatro 
personagens, na faixa dos 24 a 26 anos, 
que se encontram num apartamento e só 
querem sair dele com uma definição de 
seu futuro. Os quatro personagens serão 
interpretados por dois artistas gaúchos 
(Nora Prado e Oscar Simch) um carioca 
(Diogo Vilela) e um paulista (Maiara 
Magri). Início da filmagem está marcado 
para o período que vai de 2 a 5 de agosto 
e seu lançamento no final do ano. 
Investimento previsto é de Cr$ 80 milhões 
e a direção è de Rudi Lagemann, que 
funcionou nos outros trés filmes da Z 
Produtora (Verdes Anos, Me Beija e 
Aqueles Dois) como produtor executivo.
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VEM AÍ A QUARTA PRODUÇÃO DA Z:
r

"PORQUE HOJE E SABADO"
Foi apresentada, ontem à noite, no Margs, 5 

a quarta produção da Z Produtora Cinema- | 
tográfica Ltda. É o filme Porque Hoje è | 
Sábado, com direção de Rudi Lagemann, | 
produção de Sérgio Daniel Lerrer e os ato- I 
res Nora Prado, Maiara Magri, Oscar 
Simch e Diogo Vilella. O filme será realiza
do através da constituição de uma socieda
de em conta de participação. Ou seja, for
mada pela participação de pessoas físicas e 
jurídicas, contribuindo com serviços, mate
rial ou capital, proporcionalmente ao custo 
orçado do empreendimento, no valor de Cr$
80 milhões. Esta sociedade è formada por 
dois tipos de sócios: o sócio ostensivo (é a 
pessoa jurídica da Z Produtora Cinemato
gráfica Ltda, responsável pela representa
ção e administração da sociedade, com au
tonomia de decisão) e o oculto (participando 
na forma de material, serviços ou recursos
financeiros).

Esta é a proposta da Z Produtora Cinema
tográfica Ltda como resposta às dificulda
des de mercado. Em conseqüència, o filme 
será resultado de um plano de trabalho inte
grado, de todas as etapas necessárias ao seu No elenco, a global Maiara Magri 
sucesso cultural, social e financeiro. O atual 
circuito de exibição em 35mm é resultante que aceita a vida como ela e. A relaçao en- 
do antigo cinema ambulante peregrinador. tre os quatro, acidental, toma-se revelado- 
Se hoje o público freqüentador de cinema fi- ra, principalmente com os jogos propostos 
ca distante do público de épocas áureas — por Pedro. E com a marca do inusitado, Lu- 
dos anos 20, 30 ou 40 — a Z s4 dispõe a execu- cia, Marta. Pedro e Jorge formam um pai- 
tar um plano de trabalho capaz de motivar o nel contemporâneo, brasileiro, de fim de 
espectador. Esta filosofia de trabalho, vol- adolescência, da procura por definições, 
tada para a consolidação de um pólo cine- A ficha técnica de Porque Hoje e Sabado e 
matográfico no Rio Grande do Sul. produ- a seguinte: Produção da Z Produtora Cine- 
zindo filmes a partir de nossa identidade matográfica Ltda; Produtor. Sérgio Daniel 
cultural já resultou em très longas- Lerrer; Argumento e Roteiro de Rudi Lage- 
metragens: Verdes Anos (Prêmio Filme Re- mann; produção executiva de Marlise 
velação no Festival de Cinema de Gramado Storch; Direção de Rudi Lagemann; assis- 
84), Me Beija (seis prêmios no II Festival de tente de direção e montagem, Giba Assis 
Cinema Brasileiro do Rio de Janeiro em 84) Brasil; direção de fotografia, Christian Le- 
e Aqueles Dois (em fase final de montagem sage; Assistente de Câmara, Alex Semam- 
no Rio de Janeiro). bi; cenografia de José Arthur Camacho; fi-

A quarta produção da Z Produtora Cine- gurinos de Marta Biavaschi; eletricista,
Luís Mariá; produção técnica de Carlosmatográfica é a historia de quatro jovens:

Pedro (26 anos, vivendo uma fase de transi- Grubber; técnico de som, Roberto Carvalho,
estúdio de som, Rob Filmes; assistente de 
produção, Sônia Bertiol; continuísta, Ana 
Azevedo; Som Guia, Cibelo de Grandhi e fo
tos de cena Rochelle Costi.

ção e questionamento). Marta (22 anos), 
amiga de Lúcia (24 anos), que moram juntas 
e querem se tomar pessoas independentes, 
e Jorge (28 anos), vizinho de Marta e Lúcia
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