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I-IÜ3EU DE &RT3 DO KIÜ GRÀEDE DO SUL 

líÚCLSO DE DOCUMENT&ç£g 3 PESQUISA

Projeção : Filmes 

"Dl CAVALCANTI»' - 8 min

" FARNESSE "

"HEITOR DOS PRAZERES»-15 min

.
" VOLPI " - 10 min

" VISCONTI » - 8 min 

" NEWTON CAVALCANTI"-lOmin

12 min

Promoção $ dac/SEC 

MARGS
EMBRAFILME

MARGSLocal?

áe poças 5

Por iodo 2 30. 03, /ZZ., a JESgtopfe. i?»-0 e 20 h

OLservaçoes 3

- filmes cedidos pela Embrafilme

- 6 curta metragens

- 80 pessoas
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O Jfusea de Arte do Rio Gran- 
eSe cio Sul (Sai-g-ad© Filho, 255, 
primeiro andar) apresenta hoje, 
às IThSvm.n e às 20h. sois cur- 
i^-mertagens cedidos 'p&ls. Em- 
brafihne: Gioveniu, cie Visoonti, 
Volpi, Xewten Cavaltar.a. Bi. vrà 
Fers^eín da Vida, Heitor dc-i 
Frazcret: ç Farne&e (objetos, cai- 
sa* « montagens), o íilme de 
Y°¥ mosira o pintor caminh ce
go a !>c-ira mar e falando de suas 
e-brss. Despojando, simples. V-ri- 
Pã observa tudo 
sagear-. Mediterrâneo

e capta a p-ai-
metaíísico

sentimental.e oie fas pintura 
pcpxuar sem ser ingênuo. No de 
Newton Cavalcanti, aparecem
®aa6 gf&vsçôes na madeira,
££ estórias que lhe eram conta
das pelos violeiros do senão. 
Corn cenas no bairro üt Santa 
Tereza, onde o

com

artista possui seu 
£ste.]lé:. aparecem., além de 
'trabaihos, obras de crianças de 
Nh-erói, onde Ne «rtoa leciona

seus

. Dssâe 1873, Pamese de .An- 
cxade cria agluünaiiào 
detritos, mariscos, bolas e cacos. 
Preocupado cora a sobrevivência 
da espécie, .seu tema essencial ê 

humano destruído., calri- 
Kado, o medo e a morte, como 
s ameaça, da bcaníba. sobre a hu
manidade. Seu gosto pelo nr?r íi 
o que o faz trabalhar com neda- 
çcs de ma-deiras 
nass praias pelas ondas. N© íii- 
nre. Famese aparece 
qnáries, escolhendo velharias 
ra su-aa montagens e, apôs o .... 
trabalho de tieeompcsião. ut-.ú- 
fcande- c fogo.

caixas,

o ser

v. "
£
f ."cbar. à-uns àa.:

1."nos amti- fpa- '.«?■

" • . .
seu j,r. ■• ::«es. çir .

SiU."
t: •

Ví>;p* faJa d$ suas cbrts no filme De hoje. no Museu.

Duas sessões no 
MARGS hoj^.?f

O Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul irá apresen
tar logo mais, em duas ses
sões —- a l.a, às 17h30min e 
a 2.a, às 20 horas — em sua 
sede (Av. Salgado Filho, 
235) seis curtas-metragens 
cedidos pela Embrafilme. São 
eles: “Volpi”, de 8 minutos, 
a cores; Newton Cavalcan
ti, 10 minutos, cores; “Di, um 
Personagem da Vida”, 10 mi
nutos, cores; '‘Heitor dos 
Praezres”, 14 minutos a co
res; “Farnesxe”, 13 minutos, 
cores e “Visconü”, 8 minu
tos, cores.

As sessões são abertas a 
todos os interessados e a 
entrada é franca.
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seis curtas em duas sessõesMARGS exibe
O Museu de Arte do Rio Gran

de do Sul (Salgado Pilho, 235, 
primeiro andar) apresenta hoje, 
às 17h3üm:n e às 20h, seis cur- 
tas-mertagens cedidos pela Eim- 
tnafilme: Giovenlu, de Viseomti, 
Volpi, Newton Cavalcanti, Di, um 
Personagem da Vida, H«itor dos 
Prazereis e Farneso (objetos, cai
xas e montagens). o filme de 
Volpi mostra o pintor caminhan
do à beira mar e falando de suas 
obras. Despejando, simples, Vol- 
pd observa, tudo e capta a pai
sagem. Mediterrâneo, metafísiJO 
e sentimental, ele faz pintura 
popular sem sei- ingênuo. No de 
Newton Cavalcanti, aparecem 
«suas gravações na madeira, oom 
as estórias que lhe eram conta
das pelos violeiros do sertão. 
Com cenas no bairro de Santa 
Tea-eza, onde o artista possui seu 
ateliê, aparecem, além de seus 
trabalhos, obras de crianças de 
Niterói, onde Newton leciona.

Desde 1073, Fameise de An
drade cria aglutinando caixas, 
detritos, mariscos, bolas e cacos. 
Preocupado com a sobrevivência 
da espécie, seu tema essencial ó 
o ser humano destruído, calci
nado, o medo e a morte, como 
a ameaça da bomba sobre a hu
manidade. seu gosto pelo mar ô 
o que o faz trabalhar com peda
ços de madeiras 
nas praias pelas ondas. No fil
me, Farnese aparece nos amtl- 
quários, escolhendo velhaxias pa
na suas montagens e, após o seu 
trabalho de decomposião, utili
zando o fogo.

abandonadas

Volpi fala de suas obras no filme <Ie hoje, no Museu.


