
Com este título, a pintora paulista Odila Mestriner está exponao, até o d í a T d e maio, suas Paisagens nq aaiçría do Sesc, na aveni-da Paulista, n y Visitai; no horárip coper -ciai, ae segunda ãjlexta-fèira. São 28 pintu-raè tèltas com tinta acrílica, sobre tela. entre'Yfeo/81, e vendidas a preços que va-flfrm ent re Crf 40 "mil e CrS 100 mil 
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Hoje é um dia muito importante para a arte fei ta no Brasil, pois a Sotheby's, de Nova Iorque (Madison Avenue, 980 N.Y.C.), a b r e u m a e x p o s i ç ã o d e a r t e l a t ino-americana que no dia 7 de maio irá a leilão. Nessa mostra-leilão de pinturas, desenhos, esculturas e gravuras, foram incluídas as obras de Di Cavalcanti (um belo óleo de 1955, "Figuras com Cestas", e um apenas razoável, "Nu Deitado", de 1963); um Mabe (guache sobre papel, sem título, de 1962), e uma escultura geométrica, mármore de Car-rara, de Sérgio Camargo. 
Junto com esses brasileiros, expõem artistas como Tamayo, José Luiz Cuevas (ele fez uma gravura com Marcello Grassmann), Rivera e Joaquim Tores-Garcia, que teve grande par te de sua obra destruída em um incêndio recente no MAM carioca. 

Realismo Critico O Museu Lasar Segall (rua Afonso Cel-so,362) termina hoje, com a aber tura da mostra Realismo Crítico, um ciclo de doze exposições sobre arte alemã contemporâ-nea, patrocinado pelo Instituto Goethe. Um pequeno catálogo em inglês acompanha a mostra que fica aberta até o dia 26. Abertu-ra hoje, às 14h30. Alguns dos artistas: Klaus Staeck, Peter Sorge, Rainer Schwarz. 
Guia dos Artistas 

Terminam dia 15 de maio as inscrições (gratuitas) dos artistas interessados em par-t icipar do Guia dos Artistas Plásticos que o Paço das Artes (av. Europa, 158) edita a cada dois anos. Os artistas de qua lquer estilo, técnica ou tendência devem mandar fotos, curriculum, críticas publ icadas na impren-sa, catálogos, etc. 
Quando pronto, esse guia será distribuí-do nos museus, galerias, hotéis, agências de turismo, art istas e ao público em geral. 

Buenos Aires O MAM (Ibirapuera) expõe, até 17 de maio, as fotografias de duas conhecidas e importantes fotógrafas da Argentina, Sara Faccio e Alicia D'Amico. Título dessa expo-sição que vale a pena ser visitada: Buenos Aires e Sua Gente. Visitas das 13 às 19 horas de terça a sexta e das 11 às 17 horas aos sábados e domingos. 
O Labirinto Uma obra conceituai feita com as pági-nas das edições de sábado e do Divirta-se semanal do Jornal da Tarde é o que propõe O Labirinto, apresentado na Galeria Prestes Maia, aquela que une o Anhangabaú à pra-ça Patriarca. Além de ar tes visuais, há tea-tro, música, poesia. Das 13 às 17 hs. Até 15/5. 

Brennand em Paris Antes de voltar à Europa, Amadou Ma-thar M'Bow, diretor-geral da Unesco, disse que pre tende colocar uma escu l tu ra de Francisco Brennand na sede da entidade, em Paris. Essa decisão foi tomada depois que M'Bow esteve recentemente no estúdio do artista pernambucano, em Recife. Ne-n h u m b r a s i l e i r o e s t á r e p r e s e n t a d o na 

Em Nova York, um leilão de arte latina. 
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Arquitetura 

Até o dia 3 de maio o Anhembi expõe produtos e materiais reunidos na Primeira Feira Nacional de Habitação, um empreendi-mento que interessa a arquitetos, engenhei-ros e profissionais ligados à construção. 
Arte Aplicada 

A arqui te ta Sabina de Libman expõe, até o fim de maio, em sua Arte Aplicada (rua Haddock Lobo, 1.406 - tel: 852-5128) as escul-turas em latão e aço polido de Alfi Vivern, um artista de Curitiba. O t rabalho de Alfi, geométrico e despojado, muitas vezes é um único elemento no espaço ou a t ra je tór ia de uma linha, também no espaço. No momento, Alfi Vivern part icipa da V Exposição da Pequena Escultura real izada na Hungria, em Budapeste, a convite dos organizadores. Em São Paulo, o escultor é exclusivo da Arte Aplicada. Este ano, no dia 24 de setem-bro, ele abre uma individual na Fundação Cultural de Curitiba. 
Esculturas 

A Associação dos Servidores da Funda-ção Getúlio Vargas (av. 9 de Julho, 2029) está expondo as obras de Deisi Giacometti, uma escultora preocupada com os bóia-frias, a máscara do medo, deuses e hipócritas, além de alguns t rabalhos sobre o lenhador e o beijo. Quem a apresenta, no convite é o crítico de arte Mário Schenberg. Visitas das 8 às 23 horas de segunda a sexta e sábados e domingos das 12 às 18 horas. 
Bonadei e Volpi 

Dias 4 e 5 de maio a galeria Grossmann vai fazer um leilão com obras de Volpi, Bonadei, Rebolo e outros artistas. O Lei-loeiro será Ir ineu Ângulo e par te das obras serão vendidas em benefício do Colégio Bialik. As obras poderão ser vistas dia 3 de maio, das 10 às 22 horas, no mesmo local da mostra, no Banco Nacional (Salão Nobre) na avenida Paulista, 2.166. 
Guia Internacional das Artes 

Em convênio com o I tamaraty e a Unes-co, Léo Christiano vai edi tar o novo Guia Internacional das Artes que circulará nas bancas de jornais, galer ias e l ivrarias de arte a par t i r de julho próximo numa tira-gem, diz o editor, de 200 mil exemplares. Os art istas interessados em par t ic ipar devem pagar Cr$ 3.500,00 pela inclusão de seu nome, estúdio, endereço, telefone, etc. In-formações pelo te lefone 288-0962 no Rio de Jane i ro (DDD-021) ou Caixa Postal 25026 — RJ. 
Viva Arte 

A galeria Ars, Artis, dirigida por Cleube de Almeida Mendes, rua Diogo Moreira, 312 - tel. 212-8034) está promovendo um curso de História da Arte com o crítico mineiro Olívio Tavares de Araújo. O curso é pro-movido pela Viva Arte. 
O l n e y Krüse 

Di Cavalcanti, em leilão na Sotheby's; uma obra de Esther Chigner e outra de Odila Mestriner. 

Unesco, que tem obras de Picasso e Miró entre alguns outros art istas do mundo todo. 
Fotografia Hoje, às 21 horas, a galeria Focus (rua Maria Figueiredo, 293 tel. 289-4391) abre uma exposição individual de fotografias de Esr ter Chigner, paul is tana formada pela Faap em desenho e litografia. A artista estudou nos Estados Unidos, vive, desde 1967, em Paris onde t rabalha como dese-nhista no Laboratório de Física Corpuscu-lar no College de France. Até 9 de maio, das 14 às 22 horas, de segunda a sexta e sábados das 14 às 18 horas. Ent re seus assuntos estão cadeiras ao ar livre. 

Spazio Pirandello Misto de antiquário, res taurante , gale-ria de ar te e bar, o Spazio Pirandello (rua Augusta, 311 - tel. 256-5245) está expondo, na Parede do Mês, uma obra recente do arqui^ teto e pintor Gilberto Salvador. Até 31/5. 
Anita Malfatti 

Um bem cuidado e ainda assim simples e eficiente catálogo acompanha a mostra de desenhos (lápis preto e nanquim) de Anita Malfatti, ha galeria Artespaço (av. Domingos Ferre i ra , 3274), no Recife. Essa galeria per-tence a Renato Magalhães Gouvêa, mar-chand que vive em São Paulo onde realiza leilões periódicos. Malfatti é apresentada, no catálogo, pelo crítico carioca José Ro-berto Teixeira Leite. 
Tempos Simultâneos 


