
museu de arte moderna do rio de janeiro rua da Imprensa, 16-A, telefono 52-7432
end. t9|eg.: Museuarmo- Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, ll de fevereiro de 1957.Meu querido Ignacio: _ "
Primeiramente milhoes de desculpas de nao lhe ter

ainda escrito, respondendo suas cartas de lu e 21 de janeiro e agradg
cendo todo o enorme trabalho que voce vem tendo com o Museu. .

Mas tenho levado uma vida apertada e dificil. Tra
balho acumulado e urgente depois de duas ' -*- seguidas - Buenos
Aires e,New York. Problemas_de Natal e An __ - ‘ '« u'gos,etc. (So,a correspondencia e de amargar). 
sa de saude, depois tenda em casa, medic

em outras capitais sul-americanas - o S-l
Rig, em setembro de 1958. Foi uma semane .diarias, e que terminou no dia 2 com um gran - 
No dia seguinte fui para Cabo Frio descansar - prime ez o e‘Pau1o
teve licenga de sair do Rio - e estou voltando agora. Imagine todas
essas surpresas_no meio da minha rotina permanente, problemas com as Q
obras, preparagao de exposi;oes,_cinemas, cursos, tudo quanto em janei
ro se prepara para o ano todo. Nao e para vgce,ter pena de mim, mas pg
ra justificar muitas vezes eu adiar o que nao e de urgencia imediata.
Po; exemplo, so agora posso iniciar o material para o_cata1ogo em in-,
gles que devo mandar a Sra. Lustig. E no entanto. voce sabe o quanto eimportante! , l _

Alem disso estou tambem organizando a Exposigao
de Artistas Brasileiros para o Museu de Belas Artes em Buenos Aires,
com muito trabalho e atengao para que seja da melhor'qualidade.

Entreguei todo o seu "dossier" ao Afonso e Carmen
a fim de decidirem da melhor maneira. Achei-o pfirfeito em organizagao,e bem avalio o trabalho que lhe deve ter dado. les que tambem estao
assoberbados de trabalhos urgentes, vao decidir da forma mais pratica.
e logo em seguida. assim que tiverem resolvido, escreverei a voce.

Gostaria muito que voge colaborasse co a Embaixg
da e especialmente com Taunay na inauguragao esta mostra. ?%vÜ _ 0
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P.S. - Até hoje nem uma linha sobrg a Exposigao Hayter marcada aquí

ng Museu para abril. Voce nao poderia conseguir uma confi ma
gao ? Se ate meiados de marco eu naoltiver o material aqu . tg *nho que  E voce bem sabe o que 1isso representa de trabalho. sse hfmem e mesmo um ... É
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