
Picasso e Çezcijtii 
Informações de Munique revelam que o Estado bavaro apro-

vou a compra em Nova York de um quadro de Picasso, 
intitulado «Retrato de Madame Soler», pertencente ao periodo 
«azul» do pintor. A tela será colocada no Museu Hans der 
Kunst, reservado á Nova Pinacoteca. Ë a primeira obra de Pi-
casso naquela instituição, que há dias também adquiriu um Bra-
que. Ao mesmo tempo, o Museu Folkwang, de Essen, comprou de 
um colecionador particular uma tela de Cézanne, que já lhe 
pertencera e que fora vendida pelos nazistas no momento 
da campanha contra a «arte degenerada». A obra chama-se 
«Carrière de Bibemus». 

4 ARTES — Em Ribeirão 
Preto, na Galeria 4 Artes, 
aberta exposição com obras de 
acervo dos artistas locais Odi-
la Mestriner, Bassano Vaca-
rini, Adelaide Sampaio, Silvio 
Pleticos e Francisco Amendola 
da Silva. 

*~?mras~VôtTa — üegòis-dr 
ir assistir à sua exposição no 
Museu de Santa Pé, na Ar-
gentina, e de visitar ateliês e 
centros de arte portenhos, re-
tornou a São Paulo o pintor 
Garcia Arias. Ainda neste ano 
fará outra individual na Ar-
gentina, desta vez numa ga-
leria de Buenos Aires. 

PORTINARI — Com desta-
que, a Folha noticiou ontem o 

tombamento da casa onde vi-
veu Portinari, em Brodosqui, 
pela Diretoria do Patrimonio 
Historico e Artistico Nacional, 
pela soma de Cr$ 86 milhões. 
O imóvel, que guarda varias 
obras do grande artista — 
diversas delas na capela — 
deverá ser transformado em 
Museu, embora o DQHAN na-
da tenha feito até agora. 

ANOTAÇÕES 

• OBRAS DE LILIA A. Pe-
reira da Silva inauguram ho-
je a Galeria de Arte SACI, em 
Itu, cidade que festeja o seu 
355.0 aniversario de funda-
ção. • QUINTA-FEIRA, às 18 
horas, no Museu de Arte de 
São Paulo, abertura da mos-
tra individual da pintora chi-
nesa Sunyee. • GIULIANA 

_ PEDRAZZA fará uma expçfc_ 


