Biblioteca Centro de Memória I"1111

-

--

" '1111

UNICAMP

\li II DI B '11 "'" 1m"I

CI'1~~EO~)3~35-

--

F-1,

BELASartes: as premiadas em desenho, pintura e escultura Diáriodo Povo,
Campinas, 9 de jun. 1985.

Belas Artes: os premiados em
desenho, pintura e"escultura!

Os 258 trabalhos selecio- em exposição na Galeria d!" as se.leciOnO~,q ue ~oder~o
nados pela comissão inte- Arte do Centro de ConVI- 'Ser vIstas ate o prÓXImodIa
grada por Salvador Santis- vência Cultural. São' dese- 16, de terça a sexta-feira,
teban, F;;tustoMazzola e AI- nhos, pinturas e esculturas, das 14 às 22 horas e àOSsãberto Thomasi para com{>o- inclusive Qbras premiad~s bados e domingos,das 15às
rem'o "lI Salão AcadêmIco
de Belas .Artes" continuam pela, própria comissão que 22. Continuandoa reporta,
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gem dos. tr~aJhos pr
~ do Salão:, AMo 0:"'
dos, aqw estao os 19 restan- darelh, Ana Mana MoreIra
tes e alguns dados sobre os Bento, Lusia B. Avinã 1,
seus autores. Na próxima AdeliIia Topan de Castf
,
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semana, as obras dos inte- Rios, Norma Cepelos Leã
grantes da comissãoorgani- VieiraeVera Semahiuc. J
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. "Alpes"

. de FlávioPretti. Me-

dalha de bronze, na cate..Koriadesenho. O outro paulistano, Flávio Pretti, também s6 conse~u que a comissão julgadora selecIOnasse um dos
seus três trabalhos inscritos, as outras duas obras, também não foram
aceitas.
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Tempor de Quaresma.
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.Medalha
de Neide Nascimento Alvarenga.'
de bronze, na categoria. Na.

tural de Curitiba, Neide reside em
Campinas há 11 anos. Atualmente estuda com a professora Elenice Menegon e com pintura, a artista está trabalhando há cerca de um ano.
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. "RosasPara Você" . de

Dayse R. Suppa. Medalha de bronze,

na categoria desenho. Paulistana,
apenas a obra premiada de Dayse
Suppa foi aceita pela comissão julga-j
dora}>araintegrar o "lI Salão Acadêmico âe Belas Artes", as outras duas
restantes, não chegaram a ser seledonadas.
'

."Angú~tia de Cristo 11",

de Aldo Menegoh. Mençãohonrosa,
na categoria escultura. PiraCiCabano,l
Aldo teve as suas três obras inscritas
.selecionadas para participarem do
Salão. Os outros trabalhos, a exemplo
do premiado, também tratam de flguras litúrgicas são eles: "Judas Arre~?ido lI" e "Profeta"-,~
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. "Interior

de BoSQUe"-=-d~
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Pedro Gava; Prêmio aguismvo Pasti,ficio Selmi, na categona p,intura. Natural.de Itatiba, mas resIdindo atualmente em Campinas, Pedro, apesar
de ter inscrito uma paisagem tem c0mo ponto forte os retratos. Õ artista
já J.>articipoude várias exposições ino
âiVIduaise coletivas.
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"Uvas" de M!Üia Helen~Di~~

.

de Paula Santos. Medalha de bronze
na categoria pintura. Residente em
São PaUlo, Maria Helena, das três
obras inscritas no Salão, teve duas
aceitas. Além da premiada os visitantes poderão ver ainda um outro traballio de sua autoria, "Bananas".
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. "Rio Piracicaba"
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"CObree ~arõe8.~'
de
Osmar Silva MáCieI:uMeâãlha. de
bronze, na categoria pintura. Mais
um paulistano premiado no "11 Salão
Acaaêmico deBelas Artes" de Campinas, Das três obras inscritas por
Osmar apenas "Cobre e Camarões"
foi aceita, sendo em seguida, a detentora da medalha de bronze.
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. de Ma- . "Paisanem Santana do . "Lavra I" " de Edis Pe~~~
ria de Lourdes Ortolani Arreda. Men- Parnaiba
. de LuizZeminian.Bohadeiro. Menção honrosa na cate-

ção honrosa, na categoria pintura.
Natural' de Piracicaoa, Maria de
Lourdes teve duas obras selecionadas
para o Salão, sendo .que ambas tratam de temas envolvendo cidades:
"Rio Piracicaba"a p,remiada e "Pa~~~~~,~~~,~
d~,~~~!~::,=.~-~~=c '--

"E ucaliptos~ Agronomia"

. de Olavo Ferreira da Silva. Prêmio

Menção honrosa na categoria desenho e medalha de bronze, na categoria escultura. Residindo em São Paulo, o artista plástico Luiz Zeminian,
que teve aceitas para o salão três escwturãse dois desenhos.

goria desenho. Natural de Poços de
Caldas, o mineiro Edis Pereira Bonadeiro conseguiu que as suas três
obras inscritas fossem selecionadas
para participarem do Salão. ,As outras.duas que podem ,ser vistas são:
"Lavra 11"e "Lavra 111".

. . "Frutas" . de Júlia LuizRue-

de Rubens Marcondes Pereira. Meda- te. Mençãohonrosa.,na categoria pinaquisitivo Skina Magazine, na cat~o- lha de bronze, na categoria escultura. tura. Residindo em Campinas há cerria pintura. Piracicabano, Olavo Fer- Campineiro, o médico Rubens Mar- ca de 18 anos, Júlia conta com várias
feira teve duas de suas obras aceitas, condestrabalhahá uns três anoscom medalhas de ouro,- prata, bronze e
além da premiada. ,"OEn~enheiro e o escultura. No entanto o "11 Salão menções honrosas, obtidas não só
Salto", tamBém foi selecIOnadapela Acadêmico de Belas Artes" é a pri- com a sua participação em Salões de
comissão julgadora para integrar o meira exposição que o artista particio Arte, como também pelos livros que
Salão.
pa.
publicou.
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"Bosque"

. de Suely

Facina

Monnerat. 'Menção honrosa, na categoria pintura, S~ely, residente na cio
dade de São Bento do SapucaI, inscreveu três obras no "11Salão Acadê.
, mico de Belas Artes" de Campinas e,
I de todas, duas delas foram seleciona.
das: a premiada e a outra pintura
"Marinha de Guarapari".
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,jid"Beneão Matinal" de Hildebrando de Souza Filho. Medalha de
bronze na categoria pintura. A
exemplo de Osmar, Hildebrando é
tambem paulistano e das suas três
obras inscritas no "11Salão Acadêmico de Belas Artes" de Campinas teve
apenas o trabalho premiado seiecionado para participar,
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. "Azaléias"

. de-AntôniaDo.

racy Mariano Morais Sampaio. Men-j:
ção honrosa, na categoria pintura.
Campineira, Antônia Doracy é uma
ex.aluna do professor Aldo Cardarel.
li, quando este ministrava um curso
de
pintura na Pucca.mp. A ~tista
dedIca
.se somente àpmtura e Ja par. I
ticipou
de várias exposiçôes,indivi- IJ
duais e coletivas.
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. "Oferend'a"'.
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de JaneBÍumberg. Medalha.de bronze, na catego.
ria'pintura. Jane é outra selecionada
que veio de São Paulo para participar
pela primeira vez do "Salão Acadêmico de~BelasArtes" de Campinas. Esta, artista também teve apenas um
trabalho selecionado:o premiado.

... "Bosque" .. de Suely Facina
Monnerat. 'Menção honrosa, na categoria pintura, Suely, residente na cidade de São Bento do Sapucaf, inscreveu três obras no "lI Salão Acadêmico de Belas Artes" de Campinas e,
de todas, duas delas foram selecionadas: a premiada e a outra pintura
"Marinha de Guarapari".
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'" "Azaléias"

- de-AntõniaDo-

racy Mariano Morais Sampaio. Men-/'j
ção honrosa, na categoria pintura.
Campineira, Antõnia Doracy é uma
ex-aluna do professorAldo Cardarel.
li, quando este ministrava um curso
de pintura na Pucca.mp. A ~tista
dedIca-se somente àpmtura e Ja participou de várias exposições, indivi- I
~

WJlis e coletivas.
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... "Oferenda
- de JaneBluÍnberg. Medalha de bronze, na categoria'pintura. Jane é outra selecionada
que veio de São Paulo para participar
pela primeira vez do "Salão Acadêmico deBelas Artes" de Campinas. Esta artista também teve apenas um
tràballio selecionado:o premiado.

