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ROTEIRO CULTURAL1 

'Vibraçãode Lothar Charoux 'Trapezista no Circo", de Odila Mestriner 

I Bienal de Santos abre-se hoje 
"Passamos muitas horas desta última semana trabalhando no salão nôvo do Clube Atlético Santista para conseguir, com nos-sos poucos recursos, uma valorização me-lhor das obras dos artistas para que a Bienal alcançasse êxito também junto ao público. As deficiências — muitas em razão do próprio local da mostra (ainda em íase de construção) — estão, como já dissemos, por conta dos poucos recursos que dispu-nhamos para realizar uma exposição tão complexa, que reúne cêrca de 250 obras. Desde a substituição de um vidro quebrado até à disposição das obras em painéis e a escolha da iluminação foi feita pela co-missão. Mas, mesmo existindo falhas, con-sideramos os resultados compensadores. É uma exposição muito importante para San-tos. Adulta., de alto nível com trabalhos de artistas de várias partes do País, mui-tos dêles premiadlssimos « com projeção internacional". 
£ como a comissão organteadora ana-lisa a I Bienal de Artes Plásticas de San-tos, que hoje, às 20,30 horas, será inaugu-rada no salão nôvo do Clube Atlético San-tista, com a presença do interventor fe-deral, gen. Bandeira Brasil, e também de muitos dos 88 artistas participantes. Du-rante um mês a Bienal ficará aberta, mos-trando trabalhos de diversaa tendências e escolas nas secções de pintura, escultura, desenho, arquitetura e gravura. Além de visitar a mostra, o público poderá adquirir 

as obras, cujos preços variam de Cr$ 250,00 a Cr$ 12.000,00. Para a comissão organiza-dora, formada por Paulo Prado Neto, Na-zareth da Motta Leite, Francisco Antônio Penteado Caldas, Romeo de Graça e Ro-meo Estêves Martins Pilho, adquirindo as obras, o público demonstrará o seu aprêço ao artista e estará fazendo também um in-vestimento, porque o mercado de arte no Brasil a cada dia ganha mais impulso". 
Logo após a inauguração, serão entre-gues os prêmios de aquisição instituídos pela Prefeitura Municipal e por particula-res. Paulo Prado Neto considerou os prê-mios oferecidos por organizações bancárias e entidades particulares como fator que valorizou muito a Bienal, conseguindo atrair maior número de artistas de nome: "É pre-ciso que se diga que os artistas não se in-teressam somente por honrarias. Êles que-rem também prêmio» em dinheiro", acres-centando que para "a próxima Bienal, se-ria muito importante que as grandes fir-mas da Cidade se interessassem em presti-giar a mostra, concedendo prêmios de aqui-sição. Fazemos questão de ressaltar os exemplos dos Bancos da Economia, First National City Bank e Banco Lar Brasileiro, que atribuíram prêmios no valor de Cr$ 2.000,00 c fazer um agradecimento especial & diretoria do Clube Atlético Santista que cedeu o salão graciosamente, colaborando inclusive para a sua adaptação à mostra. 

OS PREMIADOS 
O primeiro prêmio "Interventor Fe-deral" foi concedido a Lothar Charoux pela pintura "Círculos". O segundo prêmio cou-be a Lúcia Fleury pela escultura "Dentro Harmonioso I". Thomaz lanelli, com a pin-tura "Liberdade Provisória", conseguiu o terceiro prêmio Interventor Federal. Os três prêmios aquisição atribuídos também pela Prefeitura couberam a Odila Mestri-ner, pela pintura "Trapezistas no Circo" (prêmio Cidade de Santos); a Carlos Le-mos, pela pintura "Homo Sapiens n. 6 (prê-mio Prefeitura Municipal de Santos), e a Massuo Nakakubo pelas "Serigrafias A, B, e C" (prêmio Câmara Municipal de San-tos), O total de prêmios da Prefeitura so-

m o u C r $ 15.000,00. 

O santista Luiz Hamen recebeu o prê-mio aquisição First National City Bank com a pintura "Novos Rumos". O Banco da Economia de São Paulo premiou outro artista residente em Santos, Armando Mo-ral Sendin, pela obra "O Homem « sua solidão — O Cêrco", • © Banco Lar Brasi-leiro, premiou Pedro Tort, adquirindo a obra "Ocre e Rosa". A pintura "Constru-ção I, n e in" mereceu o prêmio aquisição do Centro Cultural Brasil-Estados Unidos e ã escultura "Namorados" de Clélia Ce-trim Alves, ganhou prêmio aquisiçRo de "A Tribuna". 


