
j Tela de Nemesio Antunez, exposta no Museu de Arte Moderna. No 
j local será hoje realizada uma recepção em homenagem ao pintor

Museus e Exposições

Recepção hoje no MAM
Sob os auspícios do Consulado 

do Chile, realizar-se-á hoje, ás 20 
horas e 30, no recinto da exposi
ção do pintor Nemesio Antunes, 
no Museu de Arte Moderna, loca
lizado no Ibirapuera, uma recepção 
dedicada àquele artista.

Acervo — O Museu de Arte Moder
na, instalado no Pavilhão Armando Ar
ruda Pereira, Parque Ibirapuera, está 
apresentanfo ao publico, além de sua 
coleção permanente e a sala Victor 
Brecheret, que figurou na IV Bienal, 
duas exposições periódicas: uma de 
oleos de um pintor sul-americano e os 
mosaicos de Ravenna.

Horário — Das 15 ás 22 horas, dia
riamente, com exceção das segundas- 
feiras.

Condução — Além da linha 239, Ibi- 
rapuera, com ponto final no proprio 
Parque, fazem parada no portão 4 
(muito proximo ao prédio do Museu) 
os seguintes onibus: 13, São Judas Ta- 
deu — 103, Santo Amaro — 142, Ci 
dade Vargas — 212, Vila Guarani € 
220, Planalto Paulista. Todas essas li
nhas partem do Vale Anhangabau* e 
percorrem a avenida 9 de Julho.

Os mosaicos de Ravenna — Até o 
dia 10 ficará a exposição “ Mosaico de 
Ravenna**, que se acha instalada no 
andar térreo do Palacio das Indus
trias. Constitui-se de 73 peças, que re
produzem, na técnica original, os mo
saicos das igrejas d'os séculos V e^VI 
daquela cidade.

Pinturas de Nemesio Antunes —-  F P  
gura no andar terreo do Museu 
exposição de telas do pintor chileno 
Nemesio Antunes, distinguido na IV 
Bienal com o prémio para*um pintor 
latino-americano.

Obras do Acervo do Museu ^  
porção do andar terreo do Pavilhão 
das Industrias abriga grande parte da 
coleção do Museu. Essa coleção, que 
se constitui áe obras de artistas na
cionais e estrangeiros, formou-se gra
ças á contribuição de particulares, de 
artistas e aos prémios de aquisição 
das Bienais.

Bar do M.A.M. — O bar do Mu
seu continua funcionando, provisoria
mente, na instalação antiga, á rua 7 
de Abril, 230.

Curso de Historia da Arte — Por
motivo de viagem do professor de His
toria da Arte, estão suspensas as au
las deste curso até o dia 7 de outu
bro, dia do reinicio do mesmo na Es
cola de Artesanato.

Mestres Europeus do Século X IX  —  
Acha-se aberta na Galeria de Arte 
Itá. á rua Barão de Itapetininga, 70, 
uma exposição de mestres europeus 
do século XIX. Entre as diversas na
cionalidades, encontram-se pintores 
portugueses, espanhóis, italianos, ale
mães, franceses, romenos e outras, 
destacando: Souza Ponti, Fortuny, Se- 
goni, Washington, Krayder, Sani, Pes
cador Saldanha, Irmer e outrcs.

Esta exposiãço permanecerá aberta, 
todos os dias, das 10 ás 12 horas, até 
o dia 10.

Prémio — Foi instituído, no XXVIII 
Salão Paulista de Belãs-Artes, tradi
cional certame artistico oficial, orga
nizado pelo Serviço de Fiscalização 
Artística da Secretaria do Governo, 
mais um prémio aquisitivo no valor de 
Cr$ 10.000,00 pelo dr. Nassim Feres- 
diretor-gerente da Industria e Comer
cio Nassim Feres Ltda.

O prémio “ Palacio das Tintas** obe
decerá a um regulamento proprio, a 
ser conferido pelo Juri de Premiação 
do XXIII Salão Paulista de Belas-Ar
tes, na Secção de Pintura, a artista 
>rasileiro residente em São Paulo, 
ompreendendo esse prémio Cr$ . . . .  
.0.000,00 em dinheiro e Cr$ 5.000,00 
m  artigos para pintores.

Um dos membros da Comissão Jul
gadora será o pintor Portinari.

Galeria “ Martin Jules" — Á* rua
Barão de Itapetininga n. 225 (Galeria 
Califórnia, loja 22), expõe quadros dos 
Pintores Ettore Federighi, Benedito de 
Andrade, Roberto Niemont e Yvonne 
Hainsselin, diariamente, das 9 ás 22 
horas, durante este mês.

, -mu.*» muis desconhecidas sao 
uquelas oulras pertencentes ao período 
de organização da musícúÊt ocidfúal, 
nem por isso9 entretantoJnarerfe \/e 
autonomia nem de caracteres proprios, 
aqueles mesmos que distinguem\ a cha
mada Ars Nova e as fases striujcquen- 
ies. Assim, a audição de pMas de 
Adão de la Halle, Coincy, ifaillant,

U C O U C t K i  
Realizar-se-á 
na Faculdade de 
pientiae, um concerto 
Bach, em homenagem ao 
Martin Braunwieser, com 
musicas de sua autoria, e a 
ção de Tatiana 
Êlon, Quarteto musical S. Paulo, 
junto Coral da Sociedade Bach. En
trada franca.


