
useu cie Arte 
Boletim n. 1 3 

PINTURAS DE CARLOS ^visitada e fotograada pelos es. 
tudicsos . da nossa arte, 0 

CALÇADA , confirma a qualidade estética da 
obra da jovem pintora ribeirão-

Continua franqueada ao pú- pretana. 
blicc a excelente mostra d e pin-
turas do consagrado artista por- ANTONIO HENRIQUE 
tuguês, na galSria do nosso Mu-
seu de Arte. Seu encerramento De passagem por Ribeirão 
está marcado para o dia 22 pró- Prêto, ó artista de Botucatu An-
ximo, c«m a presença do artis- tonio Henrique, manteve con-
ta, que partirá em seguida para tactos com os artistas locais, 
Nova Iorque, onde exporá seus tendo visitado o Museu de Arte, 
trabalhos. ' especialmente para fazer doa-

ção de um trabalho de sua au-
toria. 
PERSONALIDADE JURÍDICA 

O Museu de Arte de Ribeirão 
Preto já tem personal dade júri-
dica, pois acaba de processar o 
registro de seus estatutos no 
Cartório de Registro de Imóveis 
e Anexos da l.a Circunscrição 
de Ribeirão Preto, sob o n.ó 528 
págs. 185 do livro A2 de Pes-
soa Jurídica'^ em data de 27 de 
maio de 1969 (Edital publicado 
no Diário Oficial do Estado de 
São Paulo, n.o 64, pág, 46, de 
3 de abril de 1969. 

EXPOSIÇÃO DE FLAVIO I 
D'ANDREA 

Numa promoção do Departa-
mento Cultural do Centre Aca-

A exposição de pinturas de ^êmico «Rocha L ma da Ea-
Fálvia Gonçalves, na Galeria do e l l idade de Medicina local, a 
SESC de São Paulo, com encer- partir do dia 19 de junho, o Cen-
xamento marcado para o d a 30, tro Médico estará apresentando 
loi muito bem recebida pelos e m Seu salão uma mostra de 
conhecedores de arte e o público arte do conhecido médico Br. 
paulistano, tendo sMo bastante Flávio DAndrea, 

ODILA EM FLORIANÓPOLIS 
Aldo Nunc-s. diretor do D:-par-

tamento de Cultura de Floria-
nópolis (Santa Catarina) e re-
Sator de arte do jornal "O Es-
tado", daquela cap tai, teceu 
elogiosas considerações em tor-
Bo da obra da artista ribeirão-
jasetana e uma. das fundadoras 
do nosso Museu — Odila Mes-
triner, çpando da sua exposi-
ção na Galeria do Museu de Ar-
te Contemporânea, a convite es-
pecial da Prefeitura Mtoiicipal 
de Florianópolis. Odila, sem dú-
vida é element oexpenencial da 
arte brasileira e personalidade 
que honra Ribeirão Prêío pelo 
seu valor e expressão estética. 

FÜLVIA EM SÃO PAULO 


