
c & S - Artes salta, contudo que. "em caso de 
eventual inautenticidade compro-
vada, f icará desfeita a venda, re-
cbendo o arrematante a devolução 
integral do preço pago, desde que a 
reclamação seja feita no prazo de 30 
dias a contar da arrematação". 

A Tableau realizará novos leilões, 
na Capitalnos dias 20, 21 e 22 de mar-
co, enfocando os trabalhos sob a 
denominação, genérica de "Dois 
Séculos de Arte Brasileira". 

Leilão de 360 obras em C. do Jordão 
Começa hoje, prossegue amanhã e 

termina segunda-feira, no Hotel Vila 
Inglesa, em Campos do Jordão, o 
leilão de 360 obras (entre as quais al-
gumas tapeçarias), organizado pela 
Tableau Artes Plásticas de São 
Paulo. As sessões começam às 21 
horas. 

Irineu Ângelo, o leiloeiro, apre-
goará trabalhos de Antonio Ban-
deira, Virgínia Artigas, José Si-
meone, Salvador Dali, Januário, 
Paolo Maranca, Volpi, Jorge Bus-
sab, Milton Dacosta, Walter Lewy, 
Graciano, Fréderic, Bianco, Mary-
sia, Inimá de Paula, Tarsilia. .Go-
mide Teruz e outros. 

A promotora do evento garante e 
se responsabiliza por todas as 
obras a serem postas em leilão. Res-

SÀO BERNARDO 
Exposição circulante percorre as Bibliotecas Públicas de São Bernar-do do Campo, com obras do acervo municipal! Depois de ficarem expos-tos na Vila Paulicéia, a partir de hoje e até dia 28 os trabalhos serão vistos na Biblioteca de Riacho Grande, seguindo (de 1 a 9 de março) para Rudge Ramos; de 10 a 17, ria Bi-blioteca de Baeta Neves; de 19 a 25 na "Monteiro Lobato" e, finalmente, dé 26 a 31 de março, no anfiteatro Cacil-da Becker. em São Bernardo. 
As obras são 1 de Qdila Mestriner Wãldomiro de Deus, Marysia, Emílio Jayme, Castellane, Charbel, Di Grado, Durval Pereira , Nestor Peres, Maty Vitart e outros. 

EROS OGGIEXPÕE 
Três dezenas de desenhos recentes 

de Eros Oggi formam a individual 
que esse artista italiano há muito 
radicado em São Paulo vai expor a 
part i r de março na Fundação das Ar-
tes de São Caetano do Sul. Ele já 
tomou parte de outras mostras, até 
mesmo de Bienais de São Paulo. A 
problemática dos grandescentrosur-
banos é o enfoque central dós tra-
balhos de Oggi — I.Z. 

CONTEMPORÂNEA 
Até a primeira semana de março 

permanecerá aberta a 12.a Expo-
sição de Arte dos alunos da Contem-
porânea Escola de Arte (rua 24 de 
Maio, 233). São 150 trabalhos. 
Horário: das 9 às 22 horas de segunda 
a sexta. 

Jordão, hoje. Título da obra: "C idade e Pe r sonagens " . 


