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NOTAS DE ARTE
MOSTRA DOS ALUNOS DO IBA

após a mostra dos ex-alunos es:A 
tvaballios escolares dos alu-O Instituto de Belas Artes._ 

apresentando, agora, a exposição dos 
nos atuais. mj, pinacoteca daciuela instituição ar

A mosja-a- esjf,ltfia dè trabalhos executados durante o presente
ano Tetivo0 pelos estudantes das vári^ipes Modelagem,
^‘^co^^^S^vr-rSombr^ Anatomia. Arquitetura A- 
nalltica, Geometria Descritiva e Giavura.

A exposição ocupa todo 0 ‘da ”Mo d\l a gc m!C!'om ‘um^sentido
certa seleção. D*8**'®**»®. "°0 (la reprodução da arte clássica pre-fciísrsss.™ tss&h* ««•»»««. e' “*«116 p““"te to-
rona.De outro iauu. um sentmo de bu^ a * a livre e original, 
sentimos com a procura, a inovação e a^l está dando a
Ainda temos a notar a libeid«íástica de sentido muralístico. A seuseus discípulos na çomposmp.o pUstica de sd0 rcnovad0i 0s yanos

S; e S! a^£gt^as sáries. novel ^
s * — p~.

"B&rsr --
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tis e a 
cas para 
orientação das 
neiro, seja. a Instituto de Belas Artes 

20 ás 22 horas, até o tnnA Exposição de Trabalhos Escolares «Io
está aberta, diáriamente, das 1< às 1J e das 
do mês.

aquarelas e desenhos de debret
Cultura está apresentando uma 

de Jean Baptista De-n Museu de Arte da Divisão de
significativa mostra da aumSM * u,ls osnio e tiuatro tra-

Etofs..” nuaS|‘: SjvSr^ssa" :%sf f.-
&&FETXSSZ e aspectos^ pitorescos . «picds do B.ra- 
sil de então.

A coleção está criteriosamente “H^^^guras6 dT Brasil''pas- 
acervo de paisagens. a.| • ■> K coleção não figura

sado e isso ficamos » .^r a D- Joa.de1834. o que lhe au-
menta!a°?a'ridlde e o muito que tem de inédito para a posteridade.

Gostosas 'são as aquarelas fêcniç.^tt?
senhos têm um delincamento objeti■'» ^ando indumentária, frutas, 
para a fixaçao de cenas^e aspect , centros produtores,» as
a riqueza econonuca tlatiuel®& 1 éli*es e fixa os panoramas oe
Sao”,S”i»m C°»fo, -W Mulo, Balua e outros centros do Br«nl 
do século XIX.

Essa

roso

andamostra inaugurou-se em momento ^que^o pübl
às voltas com exames_ ®t J° o' fim âo mês, essa mostra das va-mente visitada. Entretanto, .Ae o 1 aário mestre francês po-
liosas e sugestivas ílustiaçoes noite das >0 à& ^
derá ser visitada durante o dia das n as 
horas. não pode deixar de ver essa mostra, 

representações de peças tiramau
expressões 'artísticas e mesmo

mundo artístico
que <tantoSpode sugerir às nossas 
cas, á coreografia, e tantas outias 
simplesmente culturais.

\ própria televisão, a ser 
Douvre de Paris, cujas obras a 
povo que não frequenta Museus.

dessa qualificada mostra de aquarelas do Bia

televisão se

'Pai é o sentido
A. O.Sil de ontem -
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rumo da - - . 
da reprodução 
diferentes. K‘ setor

e|| Mod-clagem. com um _
da arte classtca, pi•- 

de Fernando Co-
A SlfuoSSV „0

do aeadennsmo 
trabalhos

certa
de superação 
ferindo máscaras e decorativas lã 

original.l)e outro l»,lo. »m «*;«*> «•£»«* “Ucíí livre e 
cêntimos com a Procura a motat.. o L0eatelii esta dando a
\inda temos a notai a h.bVn ,-iiictiea de sentido muralístico. A ;-ea

«23ã??*£3S ® i»Jà ' fe5ÍS 8ií0 ”*
Fm conjunto. 'novosprofessores
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F.yposição de T rãba ihos _ Esc oi a.r. 1 2Q fts horas, ate o fim

e.stá al.crta, diariamente. das 1. âs 
do mês.
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fixa os panoramas oe 
ao Brasil

a uma '!O Museu
i

nas 
menta a.

Gostosas 
senhos têm um

^sejamVoV.io. «o Paulo. Bahia e 
do século Xi\.

I outros centros

fiblieo andamomento em que 0 J! ,ass;l_isso tem suo es-us-n 
mostra das ' a-

Inatigurou-se em 
exames e formaturas

1\ às 1i e à
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c com
essa
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mesmo
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representações de peças 
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