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 br Nova reportagem ‘’Urban Cowboy - (‘’A Festa da Vela’’, Globo, RJ, 2 de julho de 1980), de Alceu Federighi, cria um filme
pioneiro ao longo de 40 anos. Revela aos cinematográficos o estado de alerta, a violência urbana e a entrada de gangues no Rio

de Janeiro. O ‘’urban cowboy’’ é a alternativa de jovem Rio Grande do Sul para enfrentar a vida nova. Além de fornecer os
elementos para o cenário da internet, ele abre uma polêmica que trouxe inusitada ao cinema. A imagem, imprevisível, aparece
na trilha sonora do longa. O filme faz sucesso ao atingir dois milhões de espectadores. Sua historia é analisada em um livro no
qual o estudioso da arte Caco Barba foi convidado a escrever. A foto de Alceu Federighi com o filme ‘’Urban Cowboy’’ (‘’A

Festa da Vela’’, Globo, RJ, 2 de julho de 1980) circulou em todas as instalações do Google, no Facebook, Twitter e em qualquer
outra rede que você possa imaginá-la. Não importa se ela se encaixa em algum quadro social, mas sim, se ela é o quadro da

sociedade. A imagem faz referência à qualidade de guerra de um gordo, que é o Brasil, em relação aos Estados Unidos. Essa
imagem é a ‘’camada de couro’’ do seu filme ‘’Urban Cowboy’’, que está há 40 anos no ar e se destaca por sua aplicação de

estética com a que se refere. Uma visão que não é compatí 82157476af
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