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MARGS EXIBE FILMES 

AGORA SEMPRE 

ÀS TERÇAS-FEIRAS
O Museu dte Arte do R;o Gran

de do Sul (Salgado Filho, 23.1, 
primeiro andar) mudou agora 
paira terças-fliiras, às 17h e às 
20h. suas duas sessões de cine
ma, anteriormente apresentadas 
às quartas. Para hoje foram 
programados cinco filmes: Teatro 
Brasileira e Novas Tendências; 
Teatro Brasileiro, Origens c Mu
danças: Cindido Portinari — 
Biografia: Nossa Senhora dos 
Remédios de Paraty e Tarsila, 
5^ Anos de Pintura.

No Teatro Brasileiro e Novas 
Tendências foram escolhidos di
verso® depoimentos de atores e 
dramaturgos, anis falaan seto e as 
finalidades do teatro e 03 fatos 
cue marcaram as diversas mu
danças. ao longo dia história des
sa. arte no País. intercalados com 
remas das peças que são consi
dera dias as mais importantes nas 
suias diferentes fastrs. Aparecem 
Amano Suassuna. Gianfrancesco 
Guârnieri, Vi aninha e seus res
pectivos trabalhos: Alto da Com
padecida, Black Tie e Chapctu- 
Ha F. C. A direção do fi’me é 
de Olmriy Alberto São Paulo.

Nossa Senhora dos Remédios 
de Paraty apresenta a velha ci
dade de Paraty, n0 interior de 
São Paulo, terra da Djamira. A

artista, aparece caminhando em 
tuas ruas estreitas com o calça
mento de pedras arredondadas, 
suas casas coloniais, o povo no 
dia-a-dia de trabalho, numa ten
tativa de justificar as intfiuên- 
c:as de seu meio nos resultados 
histéricos da obra de Djanira. No 
final, ela dá sua conceituação de 
arttô e é mostrado quase toda a 
sua produção ao longo da oarrel-

Guarnieri fala do teatro.


