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Projeção : Filmes

" COREOGRAFIA ”

*' CENÁRIO PARA CALÍGULA »»

" JAZZ NO CASTELO SCHWARZEN «
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Consulado Alemão
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Observaçooss

- 30 min

- 50 pessoas

- filmes cedidos pelo Instituto Cultural Brasileiro 

Alemão
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MARGS: hoje cinema e na 

quinta gravii^sVru^ ’
, E™uduas sessões, às 17 e 
as „0 horas, serão apresenta- 
das hoje no Museu de Arte 
do Kio Grande do Sul três fil
mes cedidos pelo Instituto 
Cuitura.. Brasileiro-AIemã, 
com narração em português.

Cenário para Calígula” é 
um documentário sobre as di
ferentes fases de montagem 
de um cenário teatral- "Co
reografia”, de grande inte
resse para os amantes do 
bale, detalha a arte e a 
técnica da dança; “Jazz no 
caste |» de Schwarchen”. 
mostra uma sessão de música 
de jazz num ambiente 
trastante, no caso um cas
telo de arquitetura clássica.
A entrada para as duas ses
sões e franca.

gravuras
Já na próxima quinta-fei-

ín v9, será inau§urada às 
iy horas, ainda no Museu 
de Arte, ma exposição de 
gravuras e desenhos de ar
tistas

*%V

uaias
forte, serigrafia.. linoleogra- 
vura; nos desenhos, foram 
empregados nanqu' lapis 
cera, crayon, óleo stel e 
tintas coloridas

*. >

con-

. uruguaios. A mostra, 
mtegrada por 42 trabalhos 
em preto e branco e a cores, 
reune 20 artistas do Clube 
ue Grabado de Montevidéu: 
Alejando Silveira, Ana Sal- 
SVfky-’ , Alicia Asconeguy, 
Melquiades Jater, Rimer 

Cardillio, Oscar Ferrando, Sa- 
lomon Azar, Nelson Avda- 
Içv, Gladys Afamado, Leo- 
mxda Gonzalez,. Luis Maz- 
zey, Rita Bialer, Tina Bor- 
che, Glória Carrerou, Lila 
González Lagrota, Marta
5eiíUCCia’ Horacio Gomez, 
Aelbia Romero, Beatriz Bat- 
tione e ’T í;or Contte.

As gravuras foram reali
zadas em diferentes técni
cas como xilogravura, água


