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HOJE, A ENTREGA DOS PRÊMIOS DA APCA 
rumiLCJiirrci is a 

IUTJlIAT 
G r a v u r a d e Guersoni para os Prêmios APCA. Objeto de A. Lizarraga para o "Grande Prêmio da Critica' 

EDITORA: ELIANA PACE 

Está marcada para as 20h30 
de hoje, a entrega dos prêmios 
para os melhores de 73 nos 
setores de Teatro, Cinema,Ar-
tes Visyais, Literatura, Musica 
Erudi ta , Musica Popular , 
Dança e Televisão^, segundo a 
Associação Paulista de Crí-
ticos de Arte — ^ P -
CA. A solenidade será reali-
zada no auditório do Museu de 
Arte ae São Paulo para artis-
tas e convidados. 

Após a entrega dos prêmios 
haverá apresentação pelo 
Ballet Stagium, de "Jerusa-
lém", com musica de Almeida 
Prado e participação do Co-
ralusp, além de uma mostra de 
obras dos premiados em Artes 
Visuais. 

Os melhores em cada setor 
receberão como prêmio uma 
gravura de Odetto Guersoni, 
que procurou fazer uma in-
tegração dos dizeres da As-
sociação com os do setor es-
pecializado. Aos escolhidos 
para o "Grande Prêmio de 
Critica", será entregue como 
prêmio, um objeto em aço 
" inox" , de A. Lizarraga, 
executado a partir do logotipo 
da APCA, também criado pelo 
artista. 

O convite e o cartaz são de 
autoria de Massao Ohno e 
executados pela P rogram. 
Para essa festa a APCA contou 
com a colaboração gratuita 
dos artistas, além de doações 
de varias empresas privadas. 

Teatro 

"Grande Prêmio da Critica" 
(Escola de Arte Dramatica). 
"Prêmio APCA": autor — 
G i a n f r a n c e s c o G u a r n i e r i 
("Um Grito Parado no Ar"); 
espetáculo — Mauricio Segall 
("Fra !k V"); diretor — Fer-
nando Peixoto ("Frank V" e 
"Um Grito Parado no Ar"); 
cenografia - Gianni Rat to 

("Frank V"); figurinista — 
Joel de Carvalho ("Gods-
pell"); atriz— Esther Goes 
("Frank V" e "O Que Mantém 
Um Homem Vivo"); — ator — 
Othon Bastos ( " U m Grito 
Parado no Ar"); coadjuvante 
masculino — Laerte Morrone 
("El Grande de Coca Cola"); 
coadjuvante feminino — Cacil-
da Lanuzza ("Mais quero asno 
que me carregue que cavalo 
que me derrube" e "El Grande 
de Coca Cola" e Carmem Silva 
("Mais quero asno..."); com-
positor - Paulo Herculano 
("Bodas de Sangue"); so-
noplasta — Tunyka ("Fala 
Baixo Senão Eu Gr i to" ) ; 
coreografia — Clarisse Abu-
jamra ("Godspell"); tradutor 
— Carlos de Queiroz Telles e 
Tereza Linhares ( " F r a n k 
V") ; cenotecnico— Adolfo 
Santana ("Frank V"); Re-
velação de diretor — Elvira 
Gentil ("Mais quero Asno..."); 
Revelação de ator — Edwin 
Luisi ("Ensaio Selvagem"); 
Revelação de Atriz — 
Maria Vasco ("O Verdugo"); 
revelação de cenografo — Ze 
Carlos de Andrade ("Fala 
Baixo Senão Eu Gri to" , 
"Adeus Fadas e Bruxas", 
"Construtores de Império", 
"Mais Quero Asno.. ." e 
"Prodígio do Mundo Ociden-
tal". Menções especiais: Os-
mar Rodrigues Cruz (Teatro 
Popular do SESI). 

Luiz Person e Clauco Mirko 
Laurelli; Auditório Augusta e 
Plinio Marcos. 

Cinema 
O "Grande Prêmio da 

Critica" coube a José Medina. 
Com o prêmio APCA serão 
contemplados: Ypê Naka-
shima ("Piconzé" — desenho 
animado), Luiz Sérgio Person 

("Cassy Jonés, o magnífico sedutor" — filme), Leon Hirzs-
m a n t"São B e r n a r d o " — di-reção) , Alfredo Sternheim ("Anjo Loiro) — roteiro), Leon Hirzsman ("São Bernar-do — roteiro), Walter Hugo Khouri ("O ultimo extase" — argumento original), Carlos Diegues ("Joana, Francesa" 
— argumento original), Isabel Ribeiro ("São Bernardo" — atriz), Jorge Doria ("Eu tran-so, ela transa" — ator), Célia Helena ("Anjo Loiro" — coad-juvante), Nildo Parente ("São Bernardo" — ator-coadjuvan-te), Antonio Meliande ("O ul-timo extase" — fotografia colorida), Regis Monteiro ("Toda nudez será castigada" 
— cenografia), Luiz Carlos Ripper ("São Bernardo'.' — figurino), Chico Buarque de Holanda e Roberto Menesc^l ("Joana, Francesa" — mu-sica) eFauzi Mansur ("Anoite do desejo" — montagem". 

DANÇA 
No setor de dança, o "Gran-

de Prêmio da Critica" foi con-
cedido ao Ballet Stagium. Não 
houve outras premiações no 
setor. 

Literatura 

Prêmio APCA: ficção — 
Ligia Fagundes Teles ("As 
Meninas"); poesia — Carlos 
Drumond de Andrade ("As im-
purezas do branco"); ensaio — 
PedroNava ("Balão Cativo"); 
literatura infantil — Edy Lima 
("A Vaca Deslumbrada"). 

Artes Visuais 
Alfredo Volpi foi o mere-cedor do "Grande Prêmio da Critica". Estes receberão o Prêmio APCA: escultura — Lúcia Fleury; artes graficas — 

Massao Ohno; pintura — 
Francisco Rebolo Gonsales; 
desenho — Odilon Mestriner; 
gravura — Odetío Uuersoni; 
objeto — Cláudio bzzi; arte-
comunicaçâo — Olney Kruse; 
tapeçaria — Jacques Douchez 
e Nicola Norberto; jóias — 
Ulla Johnsen; arquitetura — 
Ruy Ohtake; fotografia — 
Boris Kossoy; proposta —, 
Walter Zanini e Jovem Arte 
Contemporânea; pesquisa — 
Aracy Amaral: personalidade 
do ano — Walter Wey. 

Musica Erudita 
O "Grande Prêmio da 

Cri t ica" foi concedido ao 

Movimento Mario de Andrade. 
Como Prêmio APCA foram 
contemplados: obra de 
câmara — Sérgio Vasconcellos 
Corrêa ("Trio para piano, 
violino e violoncelo"); obra 
para instrumento solista — 
José Antonio de Almeida 
Prado ("Variação, Recitativo 
e Fuga"); obra vocal — Ernst 
Widmer ("Rumo Sói"); obra 
experimental — Roberto Mar-
tins ("Salmos"); recitalista — 
José Eduardo Martins ("12 
Estudos e La Boite à Joujoux", 
de Debussy); solista — Caio 
Pagano ("Concerto para piano 
e orquestra", de Schoenberg); 
cantora — Lenice Prioli (pelo 
conjunto de apresentações); 

conjunto vocal — Coral da USP 
(CORALUSP); conjunto ins-
t rumental — Quarteto da 
Universidade de Brasí l ia; 
regente — Dadid Machado ("I 
Sinfonia de Ma hler"); regente 
coral — Henrique Gregori 
(pela atuação na estreia do 
Madrigale no Teatro Muni-
cipal) e revelação — Cláudio 
Stephan (pelo Grupo de Per-
cussão do Conservatorio 
Musical Brooklin Paulista). 

Musica Popular 
Brasileira 

No setor de MPB, estes fo-
ram merecedores: compositor 
— Nelson Cavaquinho; cantora 

— Carmem Costa; cantor — 
Paulinho da Viola; arranjador 
— Hermeto Paschoal; conjun-
to instrumental— Bandinha de 
Pifanos Zabumba do Caruaru; 
conjunto vocal — Quinteto 
Violado. Receberão menção 
especial Chico Buarque de 
Holanda e Luiz Gonzaga Jú-
nior; a Televisão Record, pelo 
programa " S a m b ã o " com 
Elizete Cardoso; e a RCA 
Eletrônica Ltda. com a "Serie 
Documentos". 

Televisão 
Prêmio APCA: Rede Globo 

de Televisão ("Fantastico, o 
Show da Vida"); Televisão 

Bandeirantes (Especiais de 
Musica Popular Brasileira); 
Rede Globo de Televisão 
("Globo Repór t e r " ) ; Rede 
Globo de Televisão (novela "O 
Bem Amado"); PauloGracindo 
(interpretação); Gianfrances-
co Guarnieri (interpretação); 
Lelia Abramo ( interpreta-
ção); Eva Wilma (interpre-
tação); Elizeth Cardoso 
("Sambão", pela TV Recor-
d);Julio Lerner ("Muitas His-
torias da Musica Popular 
Brasileira", pela TV Cultura); 
Antonino Seabra (direção de 
TV); Leonor de Mendonça 
(cenografia). 


