
tôío de Maio , de 
5 a 20 de outubro 

Ivo ZANIN! • 

Deverá realizar-se üe 5 a 20 de outubro uma nova fase do "Salão de Maio", exposição que fez época ao tempo do seu lançamento, há três décadas, em São Paulo. O local já foi conseguido (auditorio do novo edifício da Fundação Cásper Libero, na av. Paulista), e agora os organizadores do certame cuidam de outros pormenores. Somente participarão do cer-tame artistas convidados, inclusive os que tiveram suas obras recusadas pelo júri da VIII Bienal de São Paulo. Cogita-se de criar-se o "Premio Governo do Estado" e "Premio Prefei-tura", ambos em dinheiro, alem de outros sem denominações, mas também em dinheiro. Cada artista comparecerá ao "Sa-lão de Maio" com apenas uma obra. 
PARA RETIRAR — Os a r -tistas inscritos ao "XIV Sa-lão Paulista de Arte Moder-na" devem retirar, com ur-gência, seus trabalhos da Ga-leria Prestes Maia, onde es-tiveram expostos até pouco. 
ODILA, DIA 2 — Fixada para dia 2 proximo. na Ga-leria Seta, a inauguração da individual de desenhos de Odila Mestriner, detentora de vários prêmios 
A GRANDE FORÇA — "Alguns desses pintores já eram artistas perfeitos antes de perderem o uso das mãos; outros, ou nascidos sem mãos ou tendo perdido depois a faculdade de usá-las, torna-ram-se pintores após grande esforço, mas todos eles en-contraram dessa maneira um novo sentido p-cra as suas vidas " Esse é um dos trechos da apresentação dos artistas que pintam com a bo:a ou com os pés e que atualmen-te expõem seus trabalhos na Galeria Prestes Maia. 

ANOTAÇÕES 
• AS VENDAS de quadros na atual exposição de Di Cavalcanti na Galeria Atrium já ultrapassam Cr$ 50 mi-lhões . 
• HOJE, na GALERIA As-tréia-, às 18h30, a abertura da individual de desenhos e pinturas de Seoane. 
• MARIA BONOMI. Isabel Pons e De Lamonica inte-gram uma sala especial da gravura contemporânea iu-goslava, ora apresentada em Toquio 
• ERICO SAMSOM, artista g r a f i c o vai inaugurar quinta-feira, na Galeria So-larium frua Augusta, 2.228), exposição de pinturas a oleo: é sua primeira exposição em São Paulo. A seguir, a mes-ma. galeria apresentará mos-tra de pinturas de Wakabay-ashi. a primeira que o artista japonês realizará no Brasil. 


