IMPRENSA
PRÊMIO PAUL DONOVAN KIGAR chega a 12ª edição

Evento tem como objetivo destacar bons exemplos e contribuições positivas
para a humanidade

O PRÊMIO PAUL DONOVAN KIGAR realizado anualmente desde 2004 chega
este ano na sua 12ª edição. Celebrado todo dia 8 de dezembro, Dia do Prêmio Paul
Donovan Kigar, a comemoração de mais de uma década de existência acontece no
Auditório Pedro Piva do
MuBE - Museu Brasileiro da Escultura.
Incorporado oficialmente ao calendário de comemorações da Cidade e do Estado
de São Paulo, a premiação de honra ao mérito por realizações de vida é organizada pela
entidade social e ambiental AMAR.
Neste ano entre os indicados a serem homenageados encontram-se cidadãos que
contribuem positivamente para o bem da sociedade, nas mais diversas áreas, entre eles:
João Carlos Martins (75 anos), maestro
Anna Maria Martins, autora, cadeira nº 07 da Academia Paulista de Letras
Biaggio Mazzeo (91anos), o artista plástico, filatelista e esportista
Carlos Alberto Salvatore (98 anos) médico e pianista
Francisco Vilano (98 anos), barbeiro
Helio Silva (63 anos) Plantador de árvores
Lygia Marques Kigar (96 anos), promotora humana
Marucha Freire (93 anos), cantora e professora de bridge
Nicette Bruno ( 82 anos) atriz e empresária teatral

A menção honrosa, será para o Faça Memórias, o programa das arteterapeutas Juliana
Naso e Cristiane Pomeranz, em parceria com o MuBE, que oferece cursos gratuitos de
cultura e arte a idosos. Inspiradas no trabalho desenvolvido pelo MoMA, Museu de Arte
Moderna de Nova York, aos idosos com Alzheimer, Juliana e Cristiane criaram ações
culturais direcionadas a este público.

A iniciativa de criação do Prêmio partiu dos amigos de Malcolm Forest com o
intuito de homenagear seu pai, Paul Donovan Kigar, por seu exemplo de vida. A
homenagem contempla pessoas, empresas e organizações, independente de raça ou
crença religiosa, acumulando realizações em qualquer área para o bem da humanidade.
O evento será conduzido pelo mestre de cerimônias, Malcolm Forest,
proporcionando vários momentos especiais. O Prêmio Paul Donovan Kigar é aberto ao
público e recebe todos que desejam prestigiá-lo.
“Estou muito honrado e feliz com o grande crescimento nesses onze anos de
Prêmio Paul Donovan Kigar, que leva o nome do meu pai. A data do dia 08 de
dezembro será uma especial celebração para emocionar a todos os presentes”, finaliza
Malcolm Forest.

O MuBE - Museu Brasileiro da Escultura, onde será realizada a cerimônia de
entrega do Prêmio Paul Donovan Kigar, foi criado para promover a arte em seus
diversos segmentos, escultura, pintura, fotografia, grafite, desenho, música e cinema. O
museu recebe, anualmente, de 80 a 100 mil pessoas, para admirar o seu rico acervo,
visitar suas exposições, participar de suas atividades educativas, conhecer a arquitetura
do edifício e participar de importantes de cerimônias com esta do Prêmio.

SERVIÇO
XII Prêmio Paul Donovan Kigar - 2015
Data - 08 de dezembro de 2015
Horário -16h00
Local - Auditório Pedro Piva - MuBE - Museu Brasileiro da Escultura
Endereço: Av. Europa, 218 - Jardim Europa - São Paulo
Evento aberto ao público
Site: www.ppdk.com.br
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