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Horários' Terças, quintas e sextas feiras 

Das 20 à>3 22 horas —, Es t rada franca 

Exposição Divo Marino — De 22 de março a 
5 de abril, a galeria do Museu estará apresentando 
as novas criações do artista plástico prof . Divo Ma-
rinc - cinqüenta trabalhos, resultado das últi-
mas pese uisas :'.: autor, pois agora, como diz Bassa-
no Vaeearini "sua procura é de dimensões univer-
sais através do mágico, do supra-real, daquilo que é 
o "mistério da arte", tornando-se um criador de no-
vas realidades". 

Amêndola, Delli e Yacarini expõem em São 
Paulo — Numa mostra coletiva dos artistas que 
preencherão os períodos de exposições de 1969, os 
artistas locais Francisco Amêndola. Adelaide Sam-
paio (Delly) e Bassano Vaeearini estão expondo na 
Galeria Vila Rosa, na Travessa Brigadeiro Luiz 
Antonio n .o 19, em São Paulo. Dessa mostra par-
ticippjrii quarenta artistas de renome, destacando-
se nomes como Manabu Mabe, Decio Abramo, Dona-
to Ferrari, Fukushima. Decourt, Ismenia Coaracy, 
Miriam Chiaverini, Van Acker, Walter Levy e mui-
tos outro, além do ribeirãopretano Rosa Filho. 

Odila Mestriner ilustradora •— Recebemos o 
n .o 299. da bem feita publicação especializada em 
assuntos trabalhistas "Observador Trabalhista", cu-
ja equipe é integrada pela consagrada artista local 
e co-fundadora do nosso Museu : Odila Mestriner. 
Tanto a capa como as páginas internas ostentam 

: expressivos desenhos da nossa conterrânea. São 
trabashos de ilustração bastante significativos no 
campo da criatividade. Parabéns à Odila e à Ri-
beirão Prêto, , 

O retratista peruano Marços Villa exporá 
no Ateliê 1104 — Informam-nos os dirigentes do A-
teliê 1104 que dentro de alguns dias estará sendo 
inaugurada no seu recinto, à rua Alvares Cabral n . o 
1104, nesta cidade, uma exposição de trabalhos do 
pintor peruano Marcos Villa- Este artista, cujo no-
me tem figuraÜo nasí colunas sodjais dos fnossosi. 
jornais, especializou-se em retratos e já realizou di-
versos retratos de damas da nossa sociedade. 

O pintor Wagner de Castro doa quadro ao nos-
so Museu — De Passos onde reside, recebemos do 
artista mineiro Wagner Castro, atenciosa carta em 
que r.os comuncia que fará doação de um de seus 
magníficos trabalhos de pintura ao nosso Museu de 
Arte O artista está, no momento, expondo em Be-
lo Horizonte com grande sucesso. Sua obra, é valio-
sa "e consagrada, muitos de seus quadros f iguram em. 
museus e coleções particulares da Europa e dos Es-
tados Unidos. 


