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Mostra de 
Grassman: 
em Minas 
A Pinacoteca do Estado de São 

Paulo vai expor, a partir de 
quinta-feira, no Palácio das Ar-
tes, em Belo Horizonte, 387 gra-
vuras de Mareello Grassman. Es-
sas gravuras, que representam 
tôda a produção do artista desde 
1944, foi comprada recentemen-
te pelo governo do Estado. A 
mostra já foi exibida nos mu-
seus de Arte Moderna de São 
Paulo e Rio de Janeiro. 

O ARTISTA 
Mareello Grassman, considera-

do um dos maiores gravuristas 
do Brasil, comparável a Goeldi 
ou Lívio Abramo, nasceu em São 
Carlos, em São Paulo. No ini-
cio de sua carreira foi profun-
damente influenciado pelo ex-
•pressionismo alemão. Depois, li-
bertou-se dessa influência e tor-
nando-se um dos nomes mais res-
peitados nas artes plásticas, do 
Brasil. 

O artista possuía cópias de to-
das as gravuras que havia feito 
desde 1944. Pretendia deixar a 
seu filho. No entanto, foi pro-
curado pelo diretor da Pinaco-
teca, Delmiro Gonçalves, que 
lhe propôs a compra das gravu-
ras pelo governo. Grassman con-
venceu-se que seria melhor que 
as obras ficassem em um museu, 
pois, assim, elas seriam conheci-
das integralmente. 

Prati 
A partir de amanhã, o artista 

Eugênio Prati irá expor suas 
obras no Auditório Itália, na ru= 
São Luiz. Da mostra fazem par-
te 27 quadros a óleo sobre teia. 
17 quadros a óleo sôbre papel 
e 11 desenhos. 

O artista nasceu em Verona e 
participou do movimento futuris-
ta. Na Itália chegou a expor na 
Bienal de Veneza, desenhos em 
1920 e esculturas em 1924 e na 
Quadrienal de Turim, em 1919. 
Na Europa participou! também 
de exposições em Berlim, em 
1922 e em Praga. Veio para o 
Brasil em 1926. 

Atibaia 
Foi inaugurado ontem, no Mu-

seu Municipal "João Batista 
Conti", o III Encontro de Artes 
Plásticas de Atibaia. Os artistas 
José Cordeiro e Izar do Amaral 
Berlinck ficaram com as meda-
lhas de ouro do salão. Foram 
premiados com medalhas de pra-
ta Bernardo Antunes, José Inácio 
Varini, TtfefitiFW M U t 0 n 
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