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ÇÂ Id Salão Nacionais 
e não regional 

J t i u 

Avolumam-se as queixas dos 
artistas e mesmo (tos críticos 
de São Paulo «atira o atual 
critério--«tro' rege o Salão Na-
cional de Arte Moderna, cer-
tame realizado sempre 110 Rio 
de Janeiro. A alegação, pro-
cedente e irrefutável, é a de 
que aquele Salão realmente 
não engloba os interesses doe 
artistas de todo o pais, e sim 
«penas os da ex-capital. Daí 
tornar-se cada vez mais falho 
é sem a repercussão que de-
veria ter. 

O que se deseja è lun certa-
me que ábranja os interes-
sados do Brasil inteiro, for-
mando-se, üm juri que não se-
ja mais composto unicamen-
te de artistas e críticos do 
Rio, pois aquela exposição é 
de âmbito nacional, e não lo-
cal. A proposta que parece 
satisfazer a todos é a de que 
o certame seja realizado em 
rodizio, um ano em cada ca-
pital, a fim de eliminai' fa-
lhas e vicios que hoje domi-
nara o Salão Nacional de Ar-
te Moderna. 

Em São Paulo, onde o mo-
vimento é maior contra o 
atuai estado de coisas, a idéia 
é organizar uma comissão e 
exigir dos responsáveis pelo 
certame alterações de vulto 
em seus regulamentos, para 
pôr fim às deficiências. 

PRIMITIVOS — Na rua 
Domingos de Morais, 1-851 
(restaurante), abriu-se ontem 
à noite mostra que reúne 
pinturas dos primitivos Vai-
domiro de Deus e ' Raquel 
Trindade. Quem organiza as 
mostras é o pintor Rubem 
Jtey. 

NA BIBLIOTECA — Hoje. 
das 18 às 19 horas, nova pa-
lestra dentro do ciclo sobre 
arte contemporânea, organi-
zado pelo Museu de Arte Con-

temporânea fia "ÜSP. Falará « 
critico Pedro Manuel Gismon-
di, sobre At» Fontes da Nova 
Figuração', 

SILVA E MUSEU — o 
pintor Silva continua traba-
lhando entre os artistas, a 
fim de obter deles obras pa-
ra formar o acervo do Museu 
de Arte Municipal de Rio 
Preto, onde ele vive. A cada 
colega, que atende a solicita-
ção, Silva oferece um quadro 
seu. Já conseguiu até agora 
trabalhos de: Volpi, Odriozola, 
Mario Zanini, Rissone, Arnal-
do Ferrari, Di Cavalcanti, Re-
bolo, Raimundo Oliveira (em 
galeria), Iolanda Mohalyi, 
Tomás Ianelli, Bonadei, Ma-
ria Bonomi, Aloisio, 
Mestriner. Trindade 
fwtunato, Ismenia Coaraci» 
Valdomiro de Deus, Gerson 
Barbosa, José Aguilar, Ernes-
tina Karman, José Agripino 
de Paula, Hans Grudzinski, 
Cristina Pereira, Antonio 
Vargas e Antonio Acquarone 
(em galeria). Ele proprio doa-

rá uma pintura e um dese-
nho, alem de decorar as pa-
redes internas do Museu nar-
rando a historia de Rio Pre-
to. 

FLORIANOFOLIS ATIVA 
— O diretor do Museu de 
Arte Moderna de Florianopo-
lis, sr. Carlos Humberto Cor-
reia, esteve em São Paulo 
para acertar exposições do 
MAC em Santa Catarina, 
Breve irá. para lá a I I Expo-
sição Circulante de obras do 
acervo do MAC, até há pouco 
exposta em Belo Horizonte. 

SÇHEFFER, AMANHÃ — 
Na Galeria Astréia, amanhã, 
inauguração da individual de 
pinturas de Frank Scheffer. O 
artista á do Rio e já figurou 
em varias mostras no país c 
no exterior, obtendo -vários 
prêmios. 

PALESTRA DE FLAVIO — 
O desenhista Flavio de Car-
valho pronunciará duas con-
ferências, depois de amanhã e 
2 de junho, na Fundação Ar-
mando Alvares Penteado, am-
bas às 17,30 horas. Versarão 
sobre "A Arte como Grafico 
Determinante Social" e "Os 
Movimentos da Arte Moderna 
em São Paulo". 

Anotações 
9 A EXPOSIÇÃO de S0 de-
senhos e guaches de Di Ca-
valcanti, da coleção nacional 
do MAC, retornou do sul e se-
rá apresentada em junho na 
Faculdade de Filosofia de 
Marilia, 10-a cidade a receber 
aquela circulante. 9 UM PA-
NORAMA geral da arte hún-
gara, desde o século X até 
nossos dias, é a exposição 
aberta no Museu do Petit Fa-
lais, em Paris. $> FLORITA 
é o nome de uma jovem pin-
tora que vai expor pela pri-
meira vez: será a. 7.a do pro-
ximo mês. no "Cosme Velho". 
9 ALIAS, a direção dessa 
galeria informa que a partir 
de agora ficará aberta todos 
os domingos das 15 às 20 ho-
ras, a fim de poder atender 
aos que, sem tempo disponí-
vel em outros dias da sema-
na, queirarn conhecer "Cosme 
Velho", 9 AINDA NESTA 
SEMANA deverão ser inicia-
dos os trabalhos de monta-
gem do XV salão Paulista de 
Arte Moderna, na Galeria 
Prestes Maia — Iv» ZANINL 

ARTES FLASTICAS 
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A ultima. Bienal e o recente 
finiram eeracnps prafinn a o mn< 


