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ARRAU ACOMETIDO DE OUTRO ATAQUE 
NO CHILE

O .celebre pianista, chileno, Cláudio Arrau, sofreu mais um ata
que cardíaco, em Santiago, há 4 dias, quando se preparava, para 
tocar com a Orquestra Filarmônica, num concerto em beneficio dos 
flagelados dos terremotos. O artista se acha recolhido em casa par
ticular, cujo endereço não foi revelado, e os médicos deram ordens 
cie repouso absoluto. Na semana passada, Arrau sofrerá o primeiro 
ataque, em Buenos Aires, o que obrigou o cancelamento do todos 
os seus compromissos na Argentina, Mas. insistia cm se apresentar 
perante o público chileno. A irmã do pianista comunicou à im
prensa que o enférmo seguirá para Nova York, logo que as con
dições de saúde o permitirem, a fim d<- ser submetido a rigoroso 
tratamento médico.

NOTAS

Inaugura-se. hoje. às 1G horas, 
no Museu de Arte do Estado «Tea
tro S. Pedro). a exposição com 
obríts-primj(S do Museu de Arte 
Moderna de S. Paulo, que de-'á:> 
forma. colabora com a Divisão do 
Cultura por ocasião da realização 
do Festival de Aries Plásticas Con
temporâneas. Nada menos de 30 
telas, entre oleos e litogravuras. 
integram * esta preciosa coloeão. 
proporcionando assim uma oportu
nidade única para o publico locai 
entrar em contabo com originais 
do valor inestimável. A exposição 
constará de duas scccôes: pintura 
o gravava. Na secção de pintura 
serão apresentados trabalhos do 
artistas franceses e residentes orn 
Paris, na qual figurarão os seguin
tes nomes: Jean Ba/aine < Arvores, 
à b-ira d’ogua, 19U>; Honoré Ma-* 
rius Bérard; S;l\ano Bozzolini; 
dean Deyrolle; Leon Gixoihu; Al
berto Magnclli; Alxml Manessier, 
‘■•Scan titulo) — eocnjxrsieão aiwimia. 
— aquarela, 1942: André Masson 
(Germinação, i<>42). Na galeria de 
artistas italianos serão expostas 
obras do: Afro (Novo Testamento. 
1951); Renato Birolli; Massimo 
Cumpigli; Delito Ca sova ti: Giorgio 
1>í Chi rico, (.Gladiadores, J927):
Ottone Rosai: Bruno Saetti; Ma- 
rio Svroni; Giuo Svverini <A mu
lher e o arlequim, IMG); Ardcngo 
Soífiei; Atanasio Soldaíi; Arturo 
IVisi. Na soeção do gravuras esta
tevo oâv<X5 cAe. UeMvI Geov^ts /\^evV'r' (

tAo.tCc\ Í’iWVtO,^0| *Cí‘( C-va

e ?aWo V\ux*so ( e.aç>cxwVvo\
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MOSTRA ITALQ-FRANCESA i

O Museu do Arte Moderna c!e São Paulo está presente entre nós com 
uma seleção de obras de seu acervo, trazida para o Festival de Artes 
Plásticos Contemporüneas dos artistas do Brasil meridional.

Bao e e primeira vez que Pórto Alegre -acolhe mostras significativas 
da Lembram o-nos de tuna manchinha de Rcnoir „ de ób-as rio
Utnllo, Mane Laurcnein. Bernard Buffct, Via m im- ke òutrosm a is FoiJssr.i^TuS ísrrss zgs.™c

A presente mostra, no antigo “íoyer” do Teatro Sáo Pedro- 
vuras. Hbal ,0S' scnd0 '|Ue dois tel'Ç°6 <■<? pintuiu e um têrço de gra-
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mo-ks todo ri, residentes em Paris estão aqui representados. Conhece- 
ARVORES \S BEIRa' IVÂGUA fíe«5° de Pinturcs de Jean Bnzahic:
1044 F o NOTl Rvn ;L ^q,'o ?, fc£nc° «ro.matisnio e impressivismo de 
com AS TRÊS Sdes * ude/°,nfiré Berard. E’ Silvai,o Bozzolini,

*sr d» r «sssstórga trus
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S'T6AaS«o“ S°“Iadi “m r‘C“ COMPOSIÇÃO « ArEw* ToS? JárlíTíol!

* .A«í !34&*^ÚS8££ SfS0aSa£Tãoeieae outrd°-
PrtS?ia.\™ dl&t' X"?àa«sr,I“;ncSX?!’ “ra >

"”£“5»°. "I*””00» *%»*>iSãoíeíSr noir •
francês, com Suatro"trabalhos^dc qualidade^ He”ri Georgcs Adams- 0
e discut!do,XpintonndoÜséculo XX'TsinA*?'0 ,PUT°- ° >*lais Lm, os o 
em duas litografias: MULHR SENTADA eCAVA1°0? o'™0, mQUÍ eS!Ã 
AHe, que já acolheu Cândido Portinari abi4a £Sm tnHi o- i"'", de 
áspero e complexo que é Picado n ^,,1 ”,a .a&&” tiabalho» do gemo 
Miró e Dali. Em São Paulo rnmoc í;Ípal,ho1 da Escola de Paris, como
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