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Projeção : audiovisuais

" PORTINARI,GLÓRIA DA ARTE BRASILEIRA" - 12 min. 

" MUSEU DE ARTE SACRA DA BAHIA » - 20 min.
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- Portinari - trabalho da Sono-viso do Brasil , 

cora texto de Paulo Ney K. Doria , 

locução de Gid Moreira e 

direção geral de Josef Engel.

- duas sessões 17 e 20 h
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Hoje no MARGS
dois £p m.>
audiovisuais

Eni sessões marcadas para 
as 17 e 20 horas, serão apre
sentados hoje no Museu de 
Arte dò Itio Grande do Sul, 
órgão do Departamento dè 
Assuntos Culturais d’a SEC, 
dois audiovisuais de grande 
interesse. 0 primeiro, com o 
título "Portinari, Glória da 
Arte Brasileira”, é um cuida
doso trabalho da Sono-Viso do 
Brasil, com texto de Paulo 
Ney K. Dória, locução de Cid 
Moreira e direção-geral de 
Josef Engel. Com 12 minu
tos d’e duração, o audivisual 
aborda, em 29 diapositivos, a 
vida e obra do nosso maior 
artista plástico. A seguir, com 
20 minutos de duração, o "Mu
seu de Arte Sacra da Bahia” 
que, juntamente com o Mu
seu de Arte Sacra de São Pau
lo, soma o maior acervo de 
Peças religiosas do País. A 
entrada para as duas sessões 
do MARGS é franca.
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