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A evolução da música americana
n-i]y

hoje no MARGSem filme de arte,
concertos onde tocaram grandes nomes como 
Louis Armstrong. Focaliza as curiosas bandas com
postas por 6 intrumentos (3 cornetas e 3 baterias, 
sem piono) e que sflo famosas na cidade. Mostro a 
seguir a pianista Billy Pears, que antecedeu El Ia 
Fitzgerald. Billy Holliday e Sarah Vaughn, analisa a 
música dasigrejas a tradiçAo musical dos funerais, 
que tem antecedentes nos costumes africanos. 
Explica também que muitos dos grandes nomes do 
jazz começaram tocando nos cortejos fúnebres. De 
1917 em diante, após a primeira guerra mundial, o 
jazz começa a se expandir por toda a América. A 
seguir, o filme focaliza a música do interior do 
Kentuky e Tenessee, que passaram a integrar a 
corrente pop americana.Com raizes irlandesas e 
escocesas,esta música de banjo, rabeca e bandolin 
quebrou as fronteiras regionais eentrou nqmúsica 
pop. Suas raizes, estflo no sul, foram para o oeste 
e agora já invadem as grandes cidades.

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul, órgflo 
do Departamento de Assuntos Culturais da SEC, 
vai apresentar, hoje, quarto-feira, às 17 horas, 
com entrada franqueada ao público interessado 
mais um filme de arte, cedido pelo Serviço de 
Divulgação e Relações Culturais dos Estados 
Unidos da América. Trata-se de A Evolução da 
Música Popular Norte-Americana (American 
Music: From Folk to Jazz and Pop), com duraçflo de 
54 minutos. O filme investiga as raizes da música 
popular norte-americana, relata fatos e reproduz a 
música que traça as raizes africanas e européias 
no jazz de Nova Orleans e na música sacra, 
apresentando muitos dos intérpretes da velha 
guarda e da nova geraçõo.

Dentro desta jornada restrospectiva, as duas 
origens, a africana e a europeia sflo vistas ca
minhando juntas, às vezes em harmonia e outras 
em conflito. Mostra a ruidosidade do rock como 
um de seus fatores de popularidade e a influência 
dos Beatles na música popular americana. Analisa 
a explosão da música popêtfíodas as regiões do 
pais, mostrando a venda de discos e o surgimento 
dos disque-jóckeis, que criaram uma verdadeira 
instituiçõo.

A cidade de Nasheville, no Tenessee é a ca
pital da música contemporânea na América, cen
tro das grandes gravadoras que lá abriram es
túdios para atender o mercado musical de todo o 
pais. Finalizando, o filme mostra a cidade de Nova 
York, esteio tradicional da música popular e de 
vários estilos, com a tradiçâoteatral daBroadway, 
sendo Tonny Bennet um de seus expoentes.

De grande importância dentro de^te Danorama 
da música americana, é a cidadede NovaOrleans, 
meca dos turistas e dos entusiaslas do jazz e que 
tem sua origem na tradiçflo francesa e espanhola 
da cidade, com suas raizes africanas. O filme mos
tra o "Preservation Hall", de Nova Orleans, sala de

Após1 a segunda guerra mundial, surgiram 
novas expressões na música popular e o jazz sub
dividiu-se em vários ramos e vá»ios estilos confor
me atestam as músicas de Bily Taylor e Duke Ellin- 
gtton
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PRESERVATION HALL, A RAIZ AFRICANA DE NOVA ORLEANS SERÁ FOCALIZADA
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no Museu cie Arte do
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0 Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, órgão do De
partamento de Assuntos Cul
turais da SEC, vai apresentar 
hoje, quarta-feira, às 17 horas, 
com entrada franqueada ao 
público interessado mais um 
filme de arte, cedido pelo 
Serviço de Divulgação e Rela
ções Culturais dos Estados 
Unidos da América. Trata-se 
de “A Evolução da Música Po
pular Norte-Americana” (A- 
merican Music: From Folk 
to Jazz and Pop), com dura
ção de 54 minutos. 0 filme 
investiga as raízes da músi
ca popular norte-americana, 
relata fatos • reproduz a mú
sica que traça as raízes africa
nas e européias no jazz de No
va Orleans e na música sacra, 
apresentando muitos dos in
térpretes da velha guarda e 
da nova geração.

Dentro desta jornada retros
pectiva, as duas origens, a a- 
fricana e a européia são vis
tas caminhando juntas, às ve
zes em harmonia e outras em 
conflito. Mostra a ruidosida- 
de do rock como um de seus 
fatores de popularidade e a 
influência dos Beatles na mú
sica popular americana. Ana
lisa a explosão da música pop 
em todas as regiões do país, 
mostrando a venda de discos 
e o surgimento dos disque- 
jóqueis, que criaram uma ver
dadeira instituição.

De grande importância den
tro deste panorama da música

americana, é a cidade de Nova 
Orleans, meca dos turistas e 
dos entusiastas do jazz e que 
tem sua origem na tradição 
francesa e espanhola da cida
de, com suas raízes africanas.;
0 filme mostra o “Precerva- 
tion Hall”, de Nova Orleans, 
sala de concertos onde toca
ram grandes nomes 
Louis Armstrong. Focaliza as 
curiosas bandas compostas por 
6 instrumentos (3 cornetas e 
3_ baterias, sem piano) e que 
são famosas na cidade. Mos
tra a seguir a pianista Billy 
Pears, que antecedeu E11 a 
Fitzgerald, Billy Holliday e 
Sarah Vaughm, analisa a músi
ca das igrejas a tradição mu
sical dos funerais, que tem an
tecedentes nos costumes afri
canos. Explica também que 
muitos dos grandes nomes do 
jazz começaram tocando nos 
cortejos fúnebres. De 1917 em 
diante, após a primeira guer
ra mundial, o jazz começa a 
se expandir por toda a Amé
rica. A seguir, o filme foca
liza a música do interior do 
Kentucky e Tenessee, que pas
saram a integrar a corrente 
pop americana. Com raízes 
irlandesas e escocesas, sua 
música de banjo, rabeca e ban
dolim, quebrou as fronteiras 
regionais e entrou na música 
pop. Suas raízes, estão no 
sul, foram para o oeste e ago
ra já invadem as grandes cida
des.
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A cidade de Nasheville, no 
Tenessee é a capital da mú
sica contemporânea na Amé
rica, centro das grandes grava
doras que lá abriram estúdios 
para atender o mercado musi
cal de todo o país. Finalizan
do, o filme mostra a cidade 
de Nova York, esteio tradicio
nal da música popular e de 
vários estilos, com a tradição 
teatral da Broadway, sendo 
Tonv Bennet um de seus ex
poentes.

Após a segunda guerra mun
dial, surgiram novas expres
sões na música popular e o 
jazz subdividiu-se em vários 
rsrnc-s e vários estilos confor
me atestam as músicas de Bi- 
ly Taylor e Duke EUington.


