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MJSEü DE ARTE DO RIO GRAJTDE DO SüL 
mIgLEO DE DCCUívIENTAÇ^O E PESQUISA

Projeção ; Filmes

" 0 PEMOHENO WYETH ".25 min (pintpr norte-americano)

" FRAGMENTOS DE DOIS ESCRITORES" - 20 min 

(Edward Albee e Nelson Rodrigues )
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- filmes cedidos pelo Serviço de Divulgação e Relações 

Culturais dos EUA

- 35 pessoas

- filme colorido
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Mais filmes 

amanhã, no 

Museu de Arte

9

O Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul (Salgado Filho, 
235, primeiro andar), órgão do 
Departamento de Assuntos Cul
turais da SEC, apresenta ama
nhã, às 17h, com entrada fran
ca, os filmes O Fenômeno Wyeth 
e Fragmentos de dois Escritores, 
coloridos, com 24 minutos de du
ração cada um, cedidos pelo Ser
viço de Divulgação e Relações 
Culturais dos Estados Unidos da 
América.

O Fenômeno Wyeth focaliza o 
consagrado pintor norte-ameri
cano Anrew Wyeth, natural da 
Pensylvânia e prêmio da Aca
demia de Belas Artes de seu Es
tado. Apesar de possuir uma per- 
sonalidaue reservada (homem que 
aparece raramente em público), 
com sua obra alcançou grande 
popularidade (o número de visi
tantes em sua última exposição 
chegou a mais de cinco mil por 
dia).

Mesmo com o sucesso de públi
co, a crítica especializada acusa 
a obra de Wyeth de não repre
sentar a época que ele vive e 
também de não mostrar a A- 
rnérica como ela realmente é. 
Seus trabalhos são realistas, co
mo uma reação à arte moderna, 
pois trata-se de um retratista e 
um paisagista, com figuras hu
manas algumas vezes deprimen
tes, salientado a pobreza e os 
aleijões sociais.

O filme apresenta ainda três 
depoimentos em torno da obra 
de Wyeth. Um deles é de John 
Canaday, crítico de artes do New 
York Times. Os outros dois são 
respectivamente da irmã e do 
filho do artista, que adotaram a 
pintura, seguindo as tradições 
da família, pois seu pai, N. C. 
Wyeth, foi ilustrador dos livros 
A Ilha do Tesouro e Robinson 
Crusoe.

O segundo filme, Fragmentos 
de Dois Escritores, visa a esta
belecer um paralelo entre os di
versos aspectos da vida intelec
tual norte-americana e brasilei
ra, focalizando os dramaturgos 
Edward Albee e Nélson Rodri
gues. São vários oomentários on
de ambos falam de suas carrei
ras, método de trabalho que a- 
dotam, suas posturas e preocu
pações com a condição humana.

Mostra ainda as influências a 
tensões que as suas obras con
trovertidas exercem sobre os lei
tores, as pressões que cada um 
sofre, semelhanças e contrastes.
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AAARGS apresenta mais 

dois filmes de arte
ginia Woíf? ”). Rodrigues foi 
repórter policial, jornalista, co
mentarista esportivo, romancista 
e teatrólogo, destacando-se pe
ças como 
“Toda Nudez será Castigada”, 
“Álbum de Família” e “Boniti- 
nha Mas Ordinária”.

drigues, como depoimentos de 
ambos, método de trabalho qne 
adotam, postura e preocupações 
com a condição humana. Albee 
iniciou como poeta e romancis
ta e hoje é um dos mais discu
tidos teatrólogos norte-america
nos (“Quem Tem Medo de Vir-

“O Fenômeno Wyeth” e 
“Fragmentos de Dois Escrito
res”, curta-metragens (24 minu
tos cada um) coloridos estarão 
sendo exibidos hoje, às 17 horas, 
na MARGiS, com o patrocínio do 
DAC/SEiC e a gentileza do Ser
viço de Divulgação e Relações 
Cultuiais dos EUA.

“O Fenômeno Wyeth” focali
za o consagrado pintor norte- 
americano Andrew Wyeth, prê- 
mio da Academia de Belas Artes 
de seu Estado (Pensylvania). 
Homem de personalidade reser
vada, Wyeth alcançou populari
dade e uma de suas exposições, 
realizadas num museu, reuniu 
mais de cinco mil visitantes diá
rios. Apesar do sucesso, sua o- 
bra é muito contestada pela crí
tica que o acusa de não repre
sentar sua época e mostrai- a 
América corno ela é realmente.

A obra de Wyeth pode ser 
realista, uma reação e uma 
resposta à arte moderna. Ele é 
essencialmente um retratista e 
paisagista. Suas figuras huma
nas são algumas vezes depri
mentes, mostrando a pobreza e 
os aleijões sociais. Wyeth ado
tou um es ilo de vida simples, 
isolando-se no inteiéor, junto a 
natureza, fonte de beleza e ins
piração. O filme apresenta três 
depoimentos em torno da obra 
de Wyeth: John Canaday, crí
tico de arte do “New York Ti
mes”; a irmã e o filho do ar
tista que também segue a tradi
ção plástica da família. Em 
“Fragmentos de Dois Escritores” 
existe a tentativa de estabelecer 
paralelo entre a vida literária 
dos EUA e Brasil. O filme fo
caliza os dramaturgos Edward 
Albee e o brasileiro Nelson Ro-

“ Vesti do de Noiva”,
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Nelson Rodrigues aparece num dos filmes que o MARGS exibe 

hoje, às 17 horas


