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A primeira mostra 
de 1972 e a 

última deste ano. 

3ois dias para 
ver a mostra 
da Bonfiglioli 

Odila, so a t e amanhã. 
Hoje e amanhã últimos dias de uma exposição especial que a Galeria Bonfiglioli está pro-movendo neste fim de ano. O conjunto de obras inclui qua-dros grandes e pequenos de várias tendências e estilos. Os melhores são de Odila Mestri-ner (pintuas a óleo que custam CrS 2.000,00), Cláudio Tozzi (serigrafias a CrS 140,U0) Alice Brill (guaches a CrS 300,00), Odette Guersoni (xilogravuras a CrS 300,00) e pintura a óleo de Thomás- lanelli a CrS 1.200,00. Há outros artistas e os preços variam entre CrS 40,00 e CrS 4.000,00. A Bonfiglioli funciona no Banco Auxiliar de São Paulo (no fundo do corredor à esquer-da). Rua Augusta, 2.995. Telefo-ne: 80-2418. 

s.e 

Vasarelly: em iy72. 
A partir de segunda-feira, nôvo enderêço de A Galeria é êste: rua Haddock Lobo, 1.111 (entre as alamedas Franca e Tietê). Valdemar Szaniecki, o diretor-proprietário, comprou uma c asa ant iga, demoliu-a qua-se completamente e pediu a um arquiteto "a maior e mais boni-ta galeria de São Paulo". 
A Galeria terá um edifício no centro do terreno. Em tôda a volta, jardins onde ficarão as esculturas. No interior, as salas de exposições periódicas, acer-vo, sala de festas (jantares e recepções), sala de projeção de filmes e slides, escritório, copa e cozinha, dependências para empregados e zeladores. Val-demar promete isto: fazer uma mostra individual de Vasarely ainda em 1972 e "mudar o ní-vel" dos artistas que exporão no nôvo enderêço. Outra idéia: fazer um mural de concreto e I cimento, onde artistas, jorna-listas e convidados especiais de- | verão assinar no dia da estréia. Ainda no atual enderêço, (rua I Bela Cintra, 741) a partir do I dia 6 de janeiro, A Galeria vail mostrar pinturas, tapeçarias,! desenhos e gravuras de artistas I cariocas: Ducka, Scliar, Georgel Luiz, Concessa Luiz, ColaçoJ Loty Oswald e José Paulo. 


