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MOS7RA DÊ' GUTUSQ Z CAL AN D RI
O Museu de Arte da Divisão de Cultura da SEO está acolhendo, 

desde ontem, a mostra pequena, mas qualificada de dois ar.tistas da 
Itftlia_ de hoje. Trata-se de seis trabalhos de Renato Guttuzo e de 
tr?s_ de Mário Cainndn. Os deis ar.tistas formaram ha sita 'repreõen- 
taçao da Itaha na Vi Bienal de Artes Plásticas, de São Paulo,

Renato Guttuzo J de Palenno c da geração de 3912. Tom exposto 
através de toda a Europa e tem estado nas bienais de Viena e qua- 
dr.ienais de Roma. com inúmeros prêmios * obras nos Museus da 
América e Velho Mundo.

Dois esplendidos desenhos em grandes dimensões mostra ê5se 
tista. São MULHER SENTADA e DUAS FIGURAS. Três u õleos -cu. 
1i1™TeSm*o: LENDO O JORNAI, NA RUA, õleo com colagem
JANELA NA VIA LEONINA e GARRAFA O E CASAS. E’to tio um 
italiano, mas entre o croipatismo dos ?. óleo e os desenhos numa só 
cor*, temo-lo ayui no seu melhor. E' tom néo-figurativismo aqui bas
tante livre, rsuojetivisante e melancólico.

O grayurjsmo italiano temos tido aqui, enteriormente, cm altas 
mostras desde a que, nos trouxe Ducceschi aos exemplares tidos no 

axuscu cie Arte. '
T,»T.4q,UrLt-10^.tDéLàiua"forl€ e água-tinta de Mário Calandri. São BARRACÕES, CARANGUEJCLA e CARNEIRO, trabalhos da boa ín- 
turaçao •artesanal e estética de qualidade.

O que falta nisso tudo í a presença cie Giuseppe Santomaso, 
nezirmo da geração de 1907, que não veio devido aos problemas de 
seguro era aviao não comercial, que transportaria suas preciosidades.

A Divisão de Cultura mostrou todo 
moção, ontem à noite inaugurada 
e das representações itálicas.

.,A, m°stra a tiois ^,e L-ario Calandri, o artista de Turim e Renato 
Guttuzo, de Palermo, devera ficar aberta todo o mês de abril corrente.
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Cf-iiti nua al.o-ta ã visitação 
publica a exposição de dois ar- 
iistas Italianos contemporâneos, 
Mário Calandri e Ftenato Gulín-' 
'-0. no Museu de Arte do Estado 
f•'••!!os do T.-atro S. Pedro). Os 
• !s laureados artistas, cujas o- 
hras figuram nos- mais reputado» 
museus da Europa. Estados ti
nidos r América do Rui, 
sentam um,, conjunto seleto de 
peças, que integraram a esplên
dida mostra da. VI Tticnal de S. 
Paulo. Ambos também frequen
te mente exibem seus quadros — 
1’intura e gravura — na famosa 
Pienal de Veneza, onde Já. 
quina ram vários prêmios, 
exposição, organizada pela Divi
são de Cultura com o patrocínio 
do Consulado Geral da Itália, 
n<sla capital, estará franqueada 
ao pfibllco até o fim do mês 
cursu.
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