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HORÁRIO — Terças, quartas, sextas-feiras e sabados, das 
14 às 19 horas; quintas-feiras, das 14 às 22 horas; domingos, de aulas a 
das 15 às 20 horas; segundas-feiras, fechado. Entrada franca. 

Novas doações — Das três doações feitas pelo sr. Isai Leir-
ner, todos prêmios que levam seu nome, correspondentes ao 
ano de 1959, ilustramos hoje esta nota com uma gravura do sr. 
Roberto De Lamonica, artista natural de Goiás que por vários 
anos residiu em São Paulo, onde estudou com. o pintor Aldo 
Bonadei. A pintura foi sempre um dos campos de sua preocupa-
ção, tendo ele trabalhado intensamente e exposto com regula-
ridade tanto em São Paulo como em outras cidades do Brasil. 
Por algum tempo manteve grande atividade em um atelier for-
mado junto com o pintor Caio Mourão (o qual ultimamente 
deixou a pintura para dedicar-se inteiramente à ourivesaria). 
De Lamonica cultiva tam-

bém a arte da gravura, onde se 

da Arte Moderna; c) um ciclo 
cargo de diversos 

críticos do Rio de Janeiro e de 
São Paulo. O segundo, sobre 
gravura em metal, constará de 
quatro aulas, a cargo do pro-
fessor Orlando da Silva. O ter-
ceiro, a cargo do prof. Luís 
de Castro Faria, versará sobre 
Arte Primtiva; este ultimo, se 
possível, procuraremos reali-
zá-lo também aqui em São 
Paulo, neste Museu 

tem revelado um bom conhe-
cedor do oficio, tendo mesmo 
ganho uma bolsa de estudos 
para a China, onde passou vá-
rios meses estudando aquela 
arte. De volta, expôs com 
grande sucesso na Petite Ga-
lerie do Rio de Janeiro, oca-
sião em que a critica local re-
conheceu-lhe as qualidades, 
sendo unanime em qualificá-lo 
como um dos mais representa-
tivos gravadores patrícios. 

Ainda como doação daquele 
senhor, foram entregues ao 
Museu Nacional de Belas Ar-
tes do Rio de Janeiro obras dos 
seguintes artistas: Y o l a n d a 
Mohalyi, Alberto Teixeira, Ita-
lo Cencini, Odila Mestriner. 
Trindado Leal, João Luis Cha-
ves, José Lima, Rita Rosen-
mayer, Francisco Stockinger, 
Aldo Bonadei, Mozart Pelai e 
Tomás Ianelli (todos Premio 
Leirner de Arte Contemporâ-
nea, da Galeria das Folhas, 
1960 — . . . aliás os prêmios 
têm como condição serem doa-
dos) , o que vem contribuir para 
o aumento da coleção de artis-
tas brasileiros contemporâneos 
daquele Museu. 

XV Congresso da União In-
ternacional de Arquitetura — 
Sob o patrocínio da Rainha 
Elizabeth II, e organizado pelo 
Instituto Real de Arquitetos 
Britânicos, realizou-se em Lon-
dres, na primeira quinzena 
deste mês. o IV Congresso da 
União Internacional de Arqui-
tetos. Cerca de 2.000 arquite-
tos. de todos os paises, partici-
parão desse conclave, sendo a 
delegação brasileira integrada 
pelos srs. Flávio Léo da Sil-
veira e Wladimir Alves de Sou-
za,do Rio de Janeiro; Eduardo 
Corona, de São Paulo, e mais 
três substitutos: Eduardo Knee-
se de Mello, Anibal de Mela 
Pinto e Hélio Lago Uchoa Ca-
valcanti. A tematica do Con-
gresso foi a seguinte: "Novas 
Técnicas e Novos Materiais — 
sua influencia na arquitetura". 
Três exposições internacionais 
foram realizadas: "Novas técni-
cas e Novos Materiais"; "Tra-
balhos de Estudantes" e "Pu-
blicações sobre Arquitetura". 

Noticias do Museu Nacional 
de Belas Artes do Rio de Ja-
neiro — Serão realizados ainda 
este ano três cursos, nesse mu-
seu por iniciativa do seu dire-
tor, sr. José Roberto Teixeira 
Leite, o qual, em sua breve 
gestão, já fez muito por ele. O 
primeiro é de Introdução à Ar-
te Moderna e está dividido em 
três partes: a) Introdução à 
Pintura Moderna, pelo critico 
Carlos Cavalcanti; b) Aspectos iOBERTO DE LACÔNICA • Gravura — voaçao isal Leirner 


