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Rio de Janeiro, 18 de outubro de 1 956

¡eu caro Ignacio
No dia Z8 do mis passado escreví a voce, nïo somente—p‘
desculpas do meu atrazo em responder
as suas cartas, como justifik

¡o

o. Agora acaba de.cgegar carta sua falando-ge de deis novos as
0 gringigg, em rela ao a críagao de um Comite argentino-brasilew
a Embaixada do Bras 1 e o Museu de Arte Moderna do Rig de Jane«¡
aqninha
habitual
dizei-lhe
que ísto que
naoVoce_
nos ;n'e
em absoluto.
assimfranquezg
como nao venho
compreend
a necessidade
f;rm¡r a sua carta de correspondentg dq nosso Museu na E «pi .“
tem eles com isto? Ngssa organiza;ao-e privada, nada tando a
mundo-oficial, diplomatico, etc., Voce ainda nao se compenetzoü
Iseu e muito maig importante do que qua;qugr Embaixada, e qpe¿
tipoque
de aco;abbragao
feita en conjunto, so pode dar-mais pres E
.do
nos.

0 assunto É a Exmsisﬁhﬂsr. Matar-aim?

nos encantaria te-la aqu ,

alem
grande prof V
ra tenha fechado a‘sua esco pois
a deHayter,
Paris no
anodepgssado=\e.
*
Egravadores do mundo. Deslocando algumas exposi
goes,
poderí
_a partir de meados de abril, natura ente prec sando¿
gasa:' ,_
p uma daga confirmada. sua proposta e um tanto yaga. Nao.s ,ref
cgndigoes,
seguro, mbalaqem, transporte, nem a epoca emï“E:
Solsei
glo recor;e“que sao 37 pegas, o que e_un'nnmer‘
. para 0 nOSsO Sa aÓo
Vocg poderia esclarecer o assunto e.man.
proposta definitíva¿
os exemplares do
Correio esteiam
mente.Espero
Casoqgecontrario,
avise-me.
« che9ánd¿,

ficol ‘
Vocu ou o Brest. _. 2

Transmití seu recado ' . só Aloysio diz ter re
carta sua. Nem Nelson, nem Santiago... Walter esta atualmente nos _

dos Unidos.

outras "cositas mas"... ‘

' ' íLMnitíss1mo obrigada pelo artigo em Nueva Vision. EstíÉn¡9n«

Aquí figo, esperando notícias suas s3bre a sua vinda ao R1

Paulo esta melhorando , e junta-se a mím no abrago afetuoso*qne

hoje lhe envio,

MUSEO QE ARTE MÜÜERNÜ
SEC RETARI Á DE CULTURA 
Municípavidud do !a Ciudad de Buenos Aires
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