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Meu querido Ignacio: Í
Tenho aqui duas carias suas. uma de 26 de setembre. entregue

pelo Flexa. e outra de ;3 d ag sto. Tenho_desejado lhe escrever desde
gue cheguei. portanto ha qu si A dias atras, ¿ nao encontro um minuto,
sempre atropelada por mil a ontecimentos e assuntos de urgencia imediata.

Fiquei encantad ssi a com o resultado da Exposicïo de Buenos
Aires. Poi uma.be1ezal E sei qu grande parte d sse sucesso devemgs a ug
ce. ag seu esforco, ao seu rab lho, ao seu espirito de organizacao eeficiencia. Em Rosario o me mo xito se operou. E voce ter acompanhado a
mostra, foi maravilhosol

Vim ao Rio somente or um mes, do qual mais da metade, já se
esgotou. Paulo ficou em Salibur para o Festival de Mozart. No roxino V
dia 10 sigo para encontra-1 em Londres (Hotñl Claridge)o Dia 2 estare
mos em Paris (2, Av. Paul Dbumer) e em 3 de outubro tomamos o aviïo para
New York (nosso conhecido HhtelïAmbassador). para fazer a mais audaciosa
Campanha Financeira. , '
. Qualquer coisa que ¿ace queira dessas bandas, nio faca cerimania, terei o maior praze , ,

Todos ficaram ehc ntados com Lucrecia Moyano seu maiiiu
. a-ermnroan ‘ marnan-evapora’ apressad’ ssmfiafio i.u vivendo estes dias. . , . _ '_ ' " j

goursulalmearwaind es? aqui» .Iem.._ci1:cuJúdá-mnt0 el aococktails e jantares. outro dia i um, muito elegante, em casa dq.‘_.¿Aloysio Salles, com Janet Gaynor. Adrian, etc. g” '
, Infelizmente n3o¿pod¿rei aïompanhar a Exposi 50 ao Chile e aoPeru, como tio pouco poderei estar aqu para a inaugura; o da Bienal. E

tenho muitas ganas de ve-lo e continuar conversando nossos assuntos. Por
isso, o ideal para.mim. seria que voce fosse ve a Bienal no mesmo momeg
to em que eu for ve-la: fins de novembro, principios de dezembro; «maní
dizer. antes do seu encerramento. Acha que pode ser?

- d
Tenho que terminar, milhoes de coisas me esperam. Voce bem A

pode avaliar o que e um m.s no Rio, neste momenio de vida do Museu,depoisde quatro meses de ausencia e para tornar a viajar.
E

Um abrago grande, carinhoso e amigo, ‘com um
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