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Museu de Arte Moderna
Conferencia — Realiza-se ama-> 

nhã, no recinto da exposição do 
pintor chileno Nemesio Antunes, 
ás 21 horas, no Museu de Arte Mo
derna, Ibirapuera, uma conferen
cia sobre o tema “O Chile Telu-  ̂
rico na Pintura de Nemesio Aiw 
tunes”. ^

Acervo — O Museu de Arte Moder
na, instalado no Pavilhão Armando Ar
ruda Pereira, Parque Ibirapuera, está 
apresentando 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 ítavenna.

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 pr-edio do Museu) 
os seguintes onibus: 13, São Judas Ta- 
de-u — 103, Santo Amaro — 142, Ci
dade Vargas — 212, Vila Guarani, e 
230, Planalto Paulista. Todas essas li
nhas partem do Vale Anhangabau5 
percorrem a avenida 9 de Julho.

Pinturas de Nemesio Antunes — Fi
gura no andar terreo do Museu a ex
posição de telas do pintor chileno Ne
mesio Antunes, distinguido na IV Bie
nal com o prémio para um pintor lati
no-americano.

Obras do Acervo do Museu — Boa
porção do andar terreo do pavilhão 
das Industrias abriga grande parte da 
coleção do Museu. Esta coleção, que 
se constitui de obras de artistas na
cionais e estrangeiros, formou-se gra
ças ã contribuição de particulares, de 
artistas « aos prémios de aquisição das 
Bienais.

Curso de Historia da Arte — Conti
nuam as aulas do curso de Historia 
da Arte, provisoriamente, nas depen
dências da Escola de Artesanato, na 
praça Franklin Roosevelt, 227 (ao la
do da igreja Consolação), nas terças e 
sextas-feiras, das 18 e 15 ás 19 horas.

Cursos de Belas-Artes para princi
piantes — A Associação Paulista de 
Belas-Artes mantém em sua sede cur
sos para principiantes de» pintura, de- j

te. Aplicações decorativas em: ouro e 
prata. Aplicações em lustres metáli
cos. Decalcomanias — Filetes — File- 
tado. Aplicação de formas ornamen
tais e decorativas sobre vidro e cris
tal etc.

Informações e inscrições na ACM, á 
rua Nesíor Pestana, 147, ou pelo tele
fone 37-3577.

Conferencias sobre arte — Serão rea
lizadas nos proximos dias 21 e 28, ás 
20 horas e 30, na Associação Cristã 
de Moços, duas conferencias subordina
das aos seguintes temas: dia 21 “ Abs
tratos e Figurativos” , a cargo de Sér
gio Milliet; e dia 28, “ A Velhice d 
Picasso” , a cargo de Lourival Gomes 
Machado.

Exposição de Pintura — Será inau
gurada no dia 20, ás 18 horas e 30, 
na Associação Cristã de Moços, uma 
exposição de pintura do “ Grupo Gua
nabara”  com a participação dos 
seguintes artistas: Alzira Pecorari,
Cuoco, Fukushima, Germana de An- 
gelis, Harmand, Ismenia Coaracy, Ia- 
nelli, Marjô, Mabe, Mecozzi, Maria An- 
tonieta de Souza Barros, Okinaka, Oha- 
ra, Oúayama, Suzuki, Sofia Tassinari, 
Takaoka, Takahashi, Thomas lanelli, 
Wega e Yoshiomoto.

Exposição Jean Bruneau — Será 
'naugurada, hoje, na Galeria de Ar- 
e Itá, rua Barão de Itapetininga, 40, 
ma exposição do pintor francês Jean 

Bruneau e  completada com quadros de 
outros pintores franceses, como: René 
Mutti, Lamasson, Baeschlin e Mareei 
Masson e ficará aberta até o dia 31, 
todos os dias uteis, das 10 ás 22 ho
ras.

Exibição de 
“ La loi du Nord”

Hoje será exibido no Centro D. 
Vital, promovido pelo Cine-Clube, 
o filme de Jaeques Feyder: "La
loi du Nord”, com Miclielle Mor
gan, ás 20 horas e 30. Sede do 
Centro: rua Barão de Itapetininga, 
255, 7.0, conj. 712.


