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ONE SHOW

BRASIL TEM NOVE LÁPIS
O Brasil conquistou nove
prêmios na edição deste ano
do One Show (veja tabela
completa abaixo), que foi
realizado entre os últimos
dias 7 e 9, em Nova York.
O único Lápis de ouro na
área de Publicidade foi da
DM9DDB, com peça para
mídia impressa "Cérebro"
para o Masp (Museu de Arte
de São Paulo). Outro ouro
brasileiro foi na área de
Design, com a peça da DPZ
para Revista do Vaticano, da
Burti.
Além dos dois prêmios de
ouro, o país teve quatro
Lápis de prata e três de
bronze. O Brasil, que parti-

cipou com 360 trabalhos, fi-
cou entre os dez mais pre-
miados. Ocupa a oitava po-
sição no ranking geral, com
56 pontos.
Os Estados Unidos ficaram
em primeiro lugar (1.105
pontos) e a Alemanha em se-
gundo (131). Em terceiro,
veio o Reino Unido (124).
Em Internet, o Brasil teve
maior destaque. Conquistou
cinco prêmios. No compito
geral, ficou em quinto lugar.
Depois do Brasil, entre os
países da América Latina, o
México (12 pontos) e a
Argentina (três pontos) fo-
ram os melhores posiciona-
dos. O primeiro ocupa a

17a colocação e o segundo a
21a. No total, o festival re-
cebeu 14.901 inscrições.
Foram distribuídos dois
Best of Show, 72 Lápis de
ouro, 90 de prata, 79 de
bronze e 784 Merits.
A Panamericana (Escola de
Arte e Design) e a Folha de
S.Paulo realizarão exposi-
ção dos trabalhos vencedo-
res entre 2 e 18 de setem-
bro, em São Paulo.
Correção - O P&M cometeu
um engano quando publi-
cou na edição 1952 uma
lista apontando os vencedo-
res do One Show. Na reali-
dade, a lista era dos 21 fina-
listas brasileiros no festival.


