
ARTES PLÁSTICAS 

Prêmio de escultura 
foi para Rajá Simon 
Com uma peça que denominou de «Horribile Mutanòi Ir., Rajá Simon ganhou o l.o prêmio Governo do Estado (NCr$ 300,00) do XVI Saião Paulista de Arte Moderna, que se-rá aberto na Galeria Prestes Maia até o fim do mês. 

O juri também lhe concedeu a pequena medalha de prata por uma outra peça-. O 2.0 prêmio Governo do Estado coube a Agenor Barbosa Jú-nior que, a exemplo de Rajá, também conquistou uma me-dalha de bronze. Afinal, hou-ve um prêmio de aquisição para Mary Yoshimoto. Não foram atribuídos os prêmios correspondentes a grandes a pequenas medalhas de ouro, nem à grande medalha de prata. No setor de escultura compareceram unicamente 19 artistas, com 29 obras. 
Arte decorativa 

No setor de Artes decorati-vas receberam prêmios: l.o Governo do Estado, Antonio Carelli; 2.o Governo do Esta-do, Renato Wagner; grandes medalhas de prata, Anny Funke Schmidt e José Carlos de Araújo; pequenas medalhas de prata, Angelika Altmann e 

Maria Nascimento Arruda: medalhas de bronze, Beatriz Simanski e Margareth Treje; prêmio de aquisição, Marietta Pereira Leite". 
Arquitetura 

Finalmente, no setor de ar-quitetura, o l.o prêmio Go-verno do Estado foi para De-cio Tozzi e Luís Carlos Ramos; 2.o Governo do Estado, Anto-nio Sérgio Bergamini, Arnal-do A. Martino e José Guilher-me Savoy de Castro; grande medalha de ouro, Flavia Min-dlin Guimarães, Marklon Siag Landa e Roberto Loeb; pe-quenas medalhas de ouro, Cé-sar Luís Pires de Melo e Ar-naldo A. Martino; grande .medalha de prata, Flavio Soares Pastore e Luigi Vila-vecchia; medalha de bronze, Aiiel Rubstein e Tito Livio Frascino; menção honrosa, Nelson Wendling. 

O samba será tema de 
pintura em calendario 

O cinqüentenário do samba será o tema do proximo calen-dario (1968) da Pirelli, firma que há seis anos faz trabalhos nesse sentido. Di Cavalcanti, Cio vis Graciano, Djanira, Aldemir e Silva Costa farão as ilustrações, que figurarão ao lado de outros trabalhos de Heitor dos Prazeres e Portinari. O texto será do ensaísta e historiador Lúcio Rangel. 
Alem da edição normal de 50 mil exemplares, o calen-dario Pirelli será editado também em inglês para dis-tribuição a embaixadas, mu-seus e conservatórios de todo o mundo. 
NA ATRIUM — Hoje às 19 horas, a inauguração da mos-tra de pinturas do baiano Santo Scaldaferri. Diz ele so-bre suas obras: "Foi sempre uma constante, mesmo na fa-se abstrata, minha preocupa-ção com a minha cidade. Es-ta minha cidade do Salvador, em pleno poder de sua vi-brante luminosidade, com sua arquitetura, com a magia dos seus cultos afro-baianos, com seu intenso azul de mar e céu. Na ultima exposição de São Paulo, feita na mesma Galeria Atrium, apesar da unidade tematica, não havia unidade formal. Esta fase, que agora exponho pela pri-meira vez,- é o resultado de uma reformulação de uma antiga fase, que data de 1958, onde predominam três pro-blemas técnicos: bidimensio-nalidade, depuração da forma e pesquisa da matéria". 

entre outros, do I I Salão de Arte Religiosa Nacional, em Londrina — expõe uma serie de trabalhos. Odila figurou na V, VI, VIII e VIII Bienais de São Paulo. No catalogo é apresentada por José Geraldo Vieira e Pedro Manuel Gis-mondi. -

ODILA MESTKINEB — Na Galeria de Artes Plasticas de Ribeirão Preto a desenhista Odila Mestriner — prêmio. 

CIRCULANTES — A II Ex-posição da Jovem Gravura Nacional, organizada pelo MAC, acha-se atualmente em Juiz de Fora. Outra mostra do MAC, "40 Gravuras Na-cionais e Estrangeiras", está no Museu de Arte de Belo Horizonte. Em Salvador, en-cerrou-se a exposição "50 De-senhos e guaches de Di Ca-valcanti"; em Porto Alegre, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, também foi encerrada á mostra- do grava-dor alemão Georg Hadeler, que a seguir irá para o MAM de Florianopolis. 
CID NA MIRANTE — O pintor Bernardo Cid, a par-tir do dia 20, fará uma indi-vidual na Galeria Mirante das Artes. São trabalhos realiza-dos nos dois últimos anos. Na mesma ocasião, a MA abrirá uma sala dedicada a "Art Nouveau". 

Ito ZANLVI 


