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Antonio Santoro Junior, curador
ingressos que variam de R$ 2 a R$ 4,
conforme a idade do visitante.
Para que a exposição fosse realizada, a Subprefeitura Mooca vem trabalhando há três meses: primeiro com a
organização, depois com as inscrições
- mais de 800 obras participaram do
processo de seleção realizado pela comissão julgadora, que escolheu 80 artistas para participar da exposição.
“Logo que abrimos as
inscrições recebemos um
grande número de artistas
interessados superando inclusive nossas expectativas”, afirma o subprefeito
interino da Mooca, idealizador do Salão. “Isso demonstra a existência de
forte demanda reprimida
na área de cultura, que
está necessitando de novos
espaços, onde os artistas
possam mostrar suas potencialidades”, completa o
subprefeito.
Com o objetivo de revelar novos talentos e incentivar a produção plástica, o
Salão vem, também, preen-

Foto: Giselli Souza

Artesanato
na Freguesia
A Subprefeitura Freguesia/Brasilândia está realizando aos domingos uma
feira com a participação de
140 artesãos, selecionados
entre 250 candidatos.
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Cortesia Santa Casa de Misericórdia

ma realização da Subprefeitura Mooca, em parceria com
Imprensa Oficial, Kibon, It’s
Restaurante, secretarias Estadual e
Municipal da Cultura, o I SSupremo –
Salão de Artes Plásticas da Subprefeitura Mooca, será aberto no próximo
dia 10/11, no Memorial do Imigrante,
às 19h00, com exposição de obras dos
artistas selecionados, além da entrega de medalhas e certificados para
aqueles que se destacaram nas seguintes modalidades: desenho, pintura, gravura, colagem, escultura, assemblage
e objetos, nas categorias acadêmica e
contemporânea. A mostra contará com
a participação de Antonio Peticov, que
selecionou sete obras para a ocasião.
A sua presença, bem como a de outros artistas, já foram confirmadas.
O Salão será aberto aos convidados e à imprensa no dia 10 e a partir
do dia 11, até o dia 20, poderá ser visto pelo público em geral na rua Visconde de Parnaíba, 1316, mediante

cher essa lacuna, oferecendo oportunidade para que, gratuitamente, os
artistas apresentem seus trabalhos.
Segundo a coordenadora do evento
Valéria Cavallari, muitos expositores
são oriundos dos bairros pertencentes
à Subprefeitura Mooca, mas o Salão
recebeu importantes contribuições de
diversas áreas da cidade e até de outros Estados, como do Paraná. O curador Antonio Santoro Júnior diz que ao
lado de novatos estão também artistas já premiados, inclusive no exterior.
“A participação de Antonio Peticov,
um dos artistas mais prestigiados em
todo o mundo, representa uma oportunidade única para os expositores e
para o público em geral. Para os pri-

meiros, o privilégio de estar ao lado de
um dos mais importantes nomes da pintura contemporânea. Para os admiradores das artes plásticas, a oportunidade de apreciar, de perto, suas obras”,
conclui Santoro.

800 inscritos, 80 selecionados
Foto divulgação

Texto Débora Gonçalves

Peticov, de volta à Mooca
Um dos mais importantes representantes brasileiros da pintura contemporânea, prestigiado, reconhecido e premiado internacionalmente, Peticov é brasileiro, com raízes
no bairro da Mooca, embora tenha
feito carreira no exterior, onde desenvolveu a maior parte de suas criações. Com 60 anos de idade, o artista participou de inúmeras expo-

Zona Norte ganha
unidades de saúde
A Secretaria Municipal de
Saúde entrega hoje mais duas
unidades básicas de saúde na
Zona Norte. Elas beneficiarão 9
mil famílias de Pirituba e Perus.
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Cortesia Secretaria Municipal do Trabalho
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I SSupremo. No Memorial do Imigrante,
um novo espaço para as artes plásticas

sições e ganhou prêmios e medalhas.
O reconhecimento e homenagens vieram em razão de seus desenhos, esculturas, pinturas e instalações. Uma
de suas obras, “Momento Antropofágico com Oswald de Andrade”, pode
ser vista na Estação República do Metrô. Ele não só enviou sete obras para
o I SSupremo como participará, pessoalmente, da abertura do evento.

Encontro discute
nova pobreza
Secretaria Municipal do Trabalho promoveu, nos dias 7 e
8, encontro com especialistas
europeus para debater fenômeno do surgimento da nova pobreza urbana
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