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Govêrno estadual dá 
873 mil à XI Bienal 

Do Serviço Local e dos Agências 

A verba que a Secretaria de Turismo destinou à 
XI Bienal de São Paulo é de 873 mil cruzeiros, 60% do 
custo total dessa promoção, cujo orçamento é de 1 
milhão e 600 mil cruzeiros. A informação é de Fran-
cisco Matarazzo Sobrinho, presidente da Fundação 
Bienal de São Paulo, ao visitar ontem o secretario de 
Turismo, Pedro de Magalhães Padilha. Matarazzo 
adiantou que já esteve no Itamaraty e no Ministério 
da Educação, conseguindo 50 mil cruzeiros, 25 dos 
quais se destinarão à aquisição de obras. O presiden-
te Mediei, informou ainda o presidente da Fundação 
Bienal, estará presente à inauguração da mostra, no 
dia 4 de setembro proximo. 
A XI Bienal de São Paulo, que 

já conta com 57 países inscritos, 
fará um pré-lançamento dos três 
quadros que estiveram expostos 
na Semana de Arte Moderna de 
1922. Num convênio assinado 
com o governo estadual, a Fun-
dação Bienal comprometeu-se a 
facilitar o entrosamento de to-
dos os setores da exposição com 
a TV-2 Cultura, o Museu de Ima-
gem e do Som, o Paço das Ar-
tes e a Pinacoteca do Estado, 
para a realização e projeção de 
filmes, apresentação de material 
audio-visual e mostra de arte. 

BIENAIS 
Pelo mesmo convênio a Fun-

dação elaborará um plano, em 
colaboração com as comissões do 
Conselho Estadual de Cultura, 
das futuras bienais nacional e in-
ternacional. O Convênio estabe-
lece ainda que a Fundação deve-
rá franquear os salões onde se 
irealicarem as programações a 
estudantes, sindicatos e outras 
entidades, a critério do CEC; 
abri-los á visitação publica e gra-
tuita ás quartas-feiras; permitir 
ingresso livre a críticos de arte. 
estudantes universitários, cientis-
tas. urbanistas e interessados 
com relações profissionais liga-
das aos temas abordados. 

A representação inglesa 
A Grã-Bretanha será represen-

tada na XI Bienal de São Paulo 
por doze jovens artistas, quase 
todos representantes das tendên-
cias conceituais, informou o "Bri-
tish News Service". Nenhum de-
les apresentará escultura ou pin-
tura. A participação dos britâni-
cos consistirá inteiramente de 
impressões em varias técnicas, 
inclusive fotografia. Os artistas 
participantes: Ivor Abrahams. 
Keith Arnatt, John Blake, Victor 
Burgin, Barry Flannagan, Ted 
Hawke, John Hilliard, Richard 
Long, Bruce Lclean, Keith Lilow, 
Mali Morris e Colin Self. 

O comissário da Grã-Bretanha 
é John Hulton, diretor do Depar-
tamento de Belas-Artes do Con-
selho Britânico. Após o encerra-
mento da XI Bienal, que será 
inaugurada em 5 de setembro 
proximo, a representação excur-
sionará pela America Latina. 

Bienal de Santos 
A I Bienal de Artes Plasticas 

foi aberta ás 20 e 30 de ontem 
no Clube Atlético Santista, coro 
a entrega de prêmios a Lothar 
Charoux que, com seu trabalho 
"Crioulos", recebeu 4.500 cruzei-
ros e a Lúcia Fleury, autora da 
escultura "Numero 1", premiada 
com 3500 cruzeiros. 

Outros premiados: Thoma? 
Ianelli, com "Liberdade Provisó-
ria,", 2 mil cruzeiros; Odila. Mes-
triner. com "Tranezista dFcirco" . 
0 0 0 ; Massuo Nakaküdo, cóm 
"Serigrafias ABC", 2 mil; Luis 
Hamen, com "Novos Rumos", 2 
mil; Armando Sendim, com "Ho-
mem e sua Solidão", 2 mil; 
Regis Machado Silva, com "Cons-
trução", 2 mil; Clelia Cotrim Al 
ves, com "Escultura Namorados". 
2 mil: Pedro Tort, com "Ocre p 
Rosa", 2 mil, e Carlos Lemos, com 
"Homo Sapiens", 1500 cruzeiros. 

O juri, que escolheu as melho-
res obras de um total de 251, foi 
formado por Paulo Mendes de 
Almeida, Waldemar da Costa, Ivo 
Zanini, Franco da Sermide e Lt-
seta Levi. A exposição ficará 

aberta até o fim deste mês, da* 
9 ás 22 horas. 

Cidadão de Paris 
PARIS — O Conselho Municipal 

decidiu, por unanimidade, conce-
der o titulo de "Cidadão de Pa-
ris" a Pablo Picasso, como home-
nagem por seu 90.o aniversário. 
Antes do pintor, que mora na 
França há 70 anos, mas nunca 
renunciou á nacionalidade espa-
nhola, só três personalidades re-
ceberam aquela distinção: o pre-
sidente norte-americano Woodrow 
Wilson, Winston Churchill e o 
eonsul-geral da Suécia, Nordling, 
que salvou Paris da destruição 
nos dias da liberação, em 1Ô44. 

Roubo de quadros 
PARIS — Ladrões entraram no 

apartamento do industrial M. J. 
Frenksl e levaram 15 quadros de 
Chagall, Buffet, Valadon, Pissar-
ro, Renoir e Vlaminck, entre 
outros. O roubo foi calculado em 
270 mil dólares. A policia acha 
que os ladrões possuíam duplica-
tas das chaves do apartamento, já 
que não foram encontrados sinais 
de arrombamento das fechaduras. 
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