
Em um mês, 50 mil 
viram a IX Bienal 

Completa-se hoje um mês da abertura da IX Bienal de São Paulo até agora vista por mais de 50 mil pessoas, boa parte das quais formada por estudantes. O interesse pela aquisição de obras expostas continua grande, tanto que as vendas chegam a NCr$ 150 mil: o brasileiro Bruno Giorgi apa-rece .como o artista de maior movimento, somando as obras vendidas cerca de NCr$ 30 mil. O numero de reserva de trabalhos é expressivo. 
Enquanto isso, continuará depois de amanhã na IX Bienal o Curso Intensi-vo, de Arte que, iniciado pelo prof. Wilen Flusser, te-rá agora palestras a cargo do pintor e critico Sérgio Ferro'. As duas turmas formadas as-sistem às aylas passeando pe-lo recinto da mostra, das 18 às. 18 horas e das 20 às 22 ho-ras. 

JAC em debate 
Dia 25, às 21 horas, haverá • debate em torno da I Exposi-ção Jovem Arte Contemporâ-nea, organizada pelo Museu de Arte Contemporânea da USP. O encontro será na se-. de da entidade, no parque Ibirapuera, e dele participa-rão os expositores e demais interessados. O MAC infor-ma também que a mesma exposição foi prorrogada e fi-cará aberta até 5 de novem-bro. Hoje pode ser vista das 

11 às 19 horas. 
F b í h 

Gerchman na Ari 
Prêmio de Viagem ao Es-trangeiro pelo Salão Nacio-nal de Arte Moderna deste ano, Rubens Gerchman vai expor pinturas e objetos a partir do dia 24 na Art Ga-leria. E' sua primeira indivi-dual em São Paulo. Gerch-man está presente na atual Bienal com as chamadas «Novas Caixas de Morar», uma satira às condições habitacio-nais de grande parte da po-pulação brasileira. 

Tran Thó 
Também amanhã, às 21 ho-ras, aberturas da mostra do vietnamita Tran Thó, na Chelsea. Sua ultima indivi-dual foi no Rio, há quatro anos. O artista tomou par-te, como representante de seu país, nas Bienais de São Pau-lo de 1955, 1957, 1959, 1961, 1963 e 1985. Expôs na Europa e Asia. 

Amanhã na AAMAN 
Inaugura-se amanhã, na Associação dos Amigos do Mu-seu de Arte Moderna de São Paulo, na rua 7 de Abril, 230, exposição de desenhos de ._Vi(3ruyer Salles. 

Odila "a Mfrley 
Termina na próxima sema-na a mostra conjunta que rea-lizam na Kiart, de Santos, Odila Mestriner e Mirley Frei-re, ambas de Ribeirão Preto. — Ivo ZANINI üLC ... ^oQA-AJèh 


