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Projeção : Filmes
» CACHORRICÍDIO »»

" CINEMA GAÚCHO DOS ANOS 20 ”
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- filmes cedidos por Antônio de Jesus Pfeil
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Hoje, com possôcs mareada-, para rs 17 e 20 horas, serão
apresentados no Museu de Arte do Rio Grande do Sul três fil
mes dr grande interesso para os aficionados da (incniàãografia gaúcha.
0 primeiro deles, “Cachorricídio”, rodada cm Ifimin, rrJoca
cm cenus de caráter cOirsico o saudoso ator Piratini, em dup”
com Ganis Assada,
0 íi!mn toro a direção do ítalo T/Taugeroni, da Leopoldls
Som, ' Carro .Biblioteca n.° 1”, com duvçâo do Antônio Jesus
Plcil, evidencia técnicas didáticas ao mmtrar o trabalho do di
vulgarão literária nas vilas populares da cidade. Ao mesmo
tempo, doeumonln a complcmcnlação dcslii atividade, feita
nlravés de filmes, tealriiiho do marioneles c leituras do contos.
Encerrando o programa, “Cinema Gaúcho dos Anos Vinle". di
rigidos por Antônio Jesus Pfeii, Menção Honrosa no Festival
de Cinema de Gramado cm 1974, faz um levantarnooto das ati
vidades cinematográficas da referida década, apresentando en
trevistas com atores e atrizes, com técnicos e, iguahncnle, se
quências de ánligos filmes. A entrada para as duas sessòc»
do MAItGS serão franqueadas ao público.
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