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de peças % Zl\ gravuras e 15 desenhos , Total : 39

Período 1 SHLJSButJ£í* a Js3»<02&Xá2.

Observações 3
Homenagem à Nelson Mendes Caldeira: idealizador e pro 

prietário do Museu Goeldi de SP,
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EXPOSIÇÃO 0;7 COLECIONADORES
Apreciável Mos:v:< de Colecionadores de Pôr! o Alegre foi innu- 

jvur.ula. no Minou de Arte do iU!S. muna promoção do setorp!.P- 
tii<i d n
i.o i rmipo d i pias!irisnio a duas dimensões.

O que haverá nas pinacotecas particulares de nossas elites 
sociais d ponderável e al?,r. a respeito o Ministério de Educação o 
Cultura de vi rã ainda fazer, no ,s< niido de um levantamento nacio
nal. a fim de verificarmos as riquezas qualitativas que se encon
tram na> coleções particulares e isso do Amazonas ao Eio Gran
de do Sul.

Cm conjunto de trinta e seis obras encontramos reunidas no 
referido centro, praças á cooperação de dez colecionadores, tendo 
por órbita a esfera do plr.stieismo nacional. Algo do acêrvo do 
òtuscu de A ri •• • srá também moidlizado.

Encontramos marcantes trabalhos de Portinari, Pi Cavalcanti.
Pamotti, Matiabu -Mabu, Kukusbimn, J.a-

Pivis, o d-- Cultura e só de obras de artistas brasileiros

lberc Camargo, Cutxnard. 
sar Segall, l-'r;>istc Schaeffer, Milton Pa nswi, Peturmti. Gen.iro de 
Carvalho (tapeçaria), Maria Hommii, Orassinann, Maria I.eontina, 
('ampisll, Jninui de Paula, I.topoldo llaar, Hinlz Caruso, Eiss.ont, 
Vau iteede e l)a Silva.

Trata-se de um conjunto de obras que. na sua generalidade, 
já conhecidas de nosso público por exposições anteriores, com ex
ceção de. uns ciu -o trabalhos inéditos em nosso meio. A mostra

ue haverá de reservado nãocoletiva é sugestiva, e indicativa do 
!•:ó cm rôrto Alegre como pelo Interior do Rio Grande do Sul e 
por todo o P.rasil.

Kxposições, como a presente devem se multiplicar pelo país 
c entre nós devemos ir avante, tendo em vista a Escultura e Ce- 
rantismo e um levantamento provincial e local bem que a Divisão 
de Cultura no Meter do Plasticismo deve prom.over busca vertical 
o total do patrimônio particular que, afina], (•. riqueza e valoriza
ção cultural da Província.

Colaboraram para a efetivação dessa Exposição Glatlys Ara- 
Kar.elos, Cristina E.tlVião, General Amaro da

q

nba. Vera. Chavr 
.silveira, Má r i,o 1’appone, MaurScio Roscmblalt, Fernando Corona. 
l auto Sturm. Cr.rios Galvão Krc-bs e Paulo Moritz, ao cederem 
obras de suas coleções particulares.

A Exposição de Colecionador's de Pòrlo Alegre só com arte 
de brasileiros ficará aberta durante uma quinzena e, após. a Di
visão de Cultura nos dará a Mostra liineiante, selecionada para 
a trilha pelo Interior do Estado e. em sequência, já teremos a 
Mostra de Arte. do México, nas Galerias do 1BA.

A. O.


