
Salão Paulista 
confere prêmios 

Onze dos 44 artistas (ou equipes) premiados 110 
XVII Salão Paulista de Arte Moderna não compare-
ceram. ontem à noite, à cerimonia de entrega das dis-
tinções Nem por isso u m publillco de 150 pessoas dei-
xou de aplaudir os laureados presentes, numa cerimo-
nia realizada no Pavilhão das Bienais, que durou 40 
minutos. 
Esta foi aberta pelo secretario de Cultura, Esportes e Turismo, sr. Orlando Zancaner, que entre-gou os prêmios aos grandes ven-cedores do Salão — Bernardo Cid e Maurício Nogueira Lima. Em breve discurso prometeu novas promoções do Governo do Estado 

110 setor das artes plasticas, a saber: 1 — criação de um salão de primitivos; 2 — melhores prê-mios e regulamentos para os certames já existentes e 3 — criação de uma exposição perma-nente de arte contempoianea sem triagem por júri de seleção. Depois, o sr. Zancaner descul-pou-se, retirando-se da reunião, pois tinha encontro com o go-vernador Abreu Sodré. O en-cargo de entrega de prêmios foi transferido para o sr. Péricles Eugênio da Silva Ramos, secreta-rio executivo do Conselho Esta-dual de Cultura. 
Os prêmios outorgados eram constituídos de medalhas, diplo-mas e, no caso de artistas distin-guidos com importâncias em di-nheiro, convocações para uma reunião a realizar-se no proximo dia 20, quando estará liberada a verba do Salão. 

PREMIADOS 
E' a seguinte a relação comple-ta dos artistas premiados no XVII Salão Paulista: 
Grandes prêmios — "Governa-dor do Estado", no valor de NCrS 10.000, Bernardo Cid de Souza Pinto, pelo óleo "Integra-ções"; "Conselho Estadual de Cultura", de NCrS 5.000, Maurí-cio Nogueira Lima, pelo óleo "Tip". 
Secção de pintura — l.o lugar, NCr$ 1.000, Míriam Chiaverini, por "Dominó"; 2.o, NCrS 500, Hans Suliman Grudzinski, por "Músicos"; grande medalha de ouro a Archangelo Ianelli; pe-quenas medalhas de ouro a An-tonio Henrique Amaral e Samuel Szpiegel; grandes medalhas de prata, a Hisao Sakakibara e Pe-dro Tort; pequenas medalhas de prata, a Bernardo Caro, Arme-nuhi Boudakian, Cybele Varella, Ruben Rey, Raymundo Colares, Pavel Kudis, Cláudio Tozzi, Lú-cio Moreira, Odila Mestriner,e Ruth Bess Courvoisier; meaainas de bronze a Agustin Úrban,The-rezinha Soares, Dulio Galli e Ir-mã Neumann; prêmios de aqui-

sição a Lothar Charoux (NCr$ 400), Manoel Martins (400), Car-los Henrique Lacerda (350), Ja-gobo (350) e Pedro Seman (200); prêmio estimulo, NCrS 100, a Dal-ton Salem Asseff; referencia es-pecial ao trabalho de pesquisa de Sulita di Franco. 
Secção de escultura — Prêmio Viagem ao País, de NCrS 1-500, Mari Yoshimoto, por "Escultura I"; l.o lugar, NCr? 1.000, Lúcia Fleury de Oliveira, por "Irradia-ção K"; 2.0, NCr$ 500, Paulo Li-ma Araújo, por "Salto II"; pe-quena medalha de our 0 a Caci-poré Torres; pequena medalha de prata a Vera Moreira Maz-zieri; medalha de bronze a Fer-nando Barchi e prêmio de aqui-sição de NCrS 300, a Gerhardt Wilda. 
Secção de artes decorativas: 

l.o lugar, NCrS 1.000, Elizabeth Maria van Winckel, por "Ceia"; 2.0, NCrS 500, Havdée Gomes, por "Folhagens"; grande medalha de ouro a Eva Fernandes; pequenas medalhas de our 0 a Muriel Cè-visan e Aracy R. Monteiro Za-notti. 
Secção de arquitetura: l . o l u -gar, NCr? 1.000, Joaquim Guedes 

e Álvaro Macedo, por "Residên-cia no Butantã"; 2.0, NCrS 500, Joaquim Guedes, Tokejy Ito, Pe-dro Taddei e Silvio Sawaya, por "Estudo preliminar da Bibliote-ca Central da Bahia"; pequenas medalhas de ouro a Heitor Fer-reira de Souza, Massimo Fiocchi, Adilson Costa Macedo, José Ma-galhães Jr. e Waldemar Cordei-ro, por "Praça Universitária em Goiania" e a Flavio Pastore e Luigi Villavecchia, por "Edifício Sede Prodesan". 
Um prêmio honorífico espe-cial, o "Opinião", outorgado por artistas participantes do Salão, será entregue a Paulo Mentem por sua "Escultura 25". 

ENCERRAMENTO 
O XVH Salão Paulista de Arte 

: Moderna encerra-se hoje, após uma conferencia a ser pronun-! ciada a partir das 20 e 30, no recinto da exposição, pelo artis-ta Waldemar Cordeiro. O tema é "Diagnóstico e Prognóstico da Arte Bx-asileira". 

12 — 0 ESTADO DE S. Pt 

üieixa 
fichas 
Já se encontram á disposi dos interessados, na secreta do Museu de Arte Contempc nea, 3.o andar do Pavilhão 1 Bienais, as fichas de inscriçãí II Bienal Nacional de Salvad É provável que esse museu si) como deposito das obras de tistas paulistas que se insere rem na mostra baiana, o que confirmará após o encontro c srs. Juarez Paraíso e Riol Coutinho, respectivamente l.o 2.o secretario da Bienal, com sr. Walter Zanini, diretor MAC. 
"A reunião das obras e sua : leção dentro do proprio Estac evitarão as despesas de remes de trabalhos não aceitos" afirmou o sr. Coutinho, q' junto como o sr. Juarez Parai se encontra em São Paulo, ti tando da divulgação da Bien da Bahia. 
O regulamento desta foi pub cado em nossa edição do ultirr domingo, em noticiário no qu é necessário fazer uma retific ção. Não caberá ao governadt Luís Viana Filho, da Bahia, presidência de honra do cert me, mas sim ao escritor Josu Montello, presidente do Cons' lho Federal de Cultura. 
Aceitos em Campinas 
É a seguinte a relação dos ai tistas que tiveram suas obra aceitas no IV Salão de Arte Cor temporanea de Campinas, cui< resultado publicamos em noss. edição de ontem: 
PINTURA — Aldir Mendes d' Souza (1 trabalho), Antonio Hen rique Amaral (3), Armenuhi Bou dakian (3), Armando Sendim (3) Bernardo Cid (2), Bin Kindo (3) Carlos Lemos (2), Décio Novielli 13), Dilton Araújo (3), Eisaburc Mori (3), Francisco Biojone (2) 


