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I ilmes sobre arte no Margs
O Museu de Arte do Rio' 

Grande do Sul, dinamizan
do a sua programação de 
projeção de filmes e audio
visuais sobre arte, está ofe
recendo ao público dois ho
rários em que se pode as
sistir a esta atividade: 13 
horas e 15h30min, de 
terças-feiras a domingos, 
sendo que aos domingos há 
somente a projeção das 
15h30min.

Podem ser vistos agora 
“O Mundo Mágico de Dja- 
nira”, filme em cores, pro
duzido por Araken Távora, 
abordando a vida e a obra 
de Djanira da Motta e Silva 
(Avaré/SP, 1914), pintora 
voltada aos temas essen
cialmente populares, e “O 
Mundo Mágico de Augusto 
Rodrigues”, também pro
duzido por Araken Távora, 
tendo como tema a produ
ção artística e a vida de Au
gusto Rodrigues, artista 
nordestino residente no Rio 
de Janeiro, que tem dedica
do grande atenção à educa
ção através da arte, sendo 
um dos criadores das Esco- 
linhas de Arte do Brasil.

Estes dois filmes serão 
projetados até o dia 28 do 
corrente, no auditório do 
MARGS. Nos dias 29, 30 e 
31 de julho e 1? de agosto,

será projetado o audiovi
sual “Caminhos” sobre a 
evolução da obra de Maria 
Tomasselli Cime Lima, ar
tista gaúcha que estará ex
pondo 6 painéis em grandes 
dimensões, em acrílico so
bre tela, executados no cor
rente ano, neste mesmo 
período, dentro do projeto 
“Premiére”. O audiovisual 
sobre Maria Tomaselli Cir- 
ne Lima foi produzido pelo 
Núcleo de Documentação e 
Pesquisa do MARGS. O 
Museu de Arte do Rio ’ 
Grande do Sul fica na Pra
ça da Alfândega, entre o 
Banrisul e o prédio antigo 
dos Correios.

Arte de Djanira e de Augusto 
Rodrigues em documentários


