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4 bre-se amanhã o IV 
Paulista de Arte 

O IV Salão Paulista de Arte 
Contemporânea será inaugura-
do amanhã, às 21 horas, tio sub-
solo do Museu de Arte de São 
Paulo, avenida Paulista, 1.578. 
Participam do Salão 156 artis-
tas, com trabalhas de desenho 
(147), gravura (110), pintura 
(150), escultura (20) e abjeto 
(30). Os preços das obras va' 
riam de Cr$ 300,00 a 12.000,00. 

Segundo o presidente do Jú-
ri de Seleção e Premiação, Pau-
lo Mendes de Almeida, elevado 
numero de artistas se inscre-
veu no IV Salão, representando 
todas as tendencías da arte con-
temporânea. A mostra, jniciati 
va da Comissão Estadual de 
Artes Plasticas. do Conselho Es-
tadual de Cultura, da Secreta' 
ria de Cultura, Esportes e Tu-
rismo do Estado de São Paulo, 
reúne trabalhos figurativos « 
abstracionistks, além de outros 
de teor conceituai e de pes-
quisas, de artistas de São Pau-
lo e de vários Estados. 

VARIEDADE 

Entre as obras expostas há 
'rabalhos convencionais e ou-
vros das mais inusitadas formas 
de expressão. Por exemplo, um 
objeto metálico cercado de pa-
redes de arame farpado, uma 
caixa com orifícios onde ima-
gens se refletem infinitamente, 
dezenas de mãos soltas feitas 
de massa e tecidos, plásticos 
circulares que podem ser mo- j 
vidos, um conjunto de peque-
nas laminas de aço cuja forma | 
se modifica quando são movi- j 
das. 

No pavimento superior do j 
subsolo do MASP estão as 
obras de desenho e gravura o 
no inferior, na ala central, os 
trabalhos dos artistas premia-
dos e dos que receberam "re-
ferencias especiais". A exposi 
ção ficará aberta até 31 do cor-

rente, ffe terça-feira i domin-
go, das 14 às 1B horas. 

Ao todo, foram atribuídos se-
te prêmios no IV Salão Paulis-
ta de Arte Contemporânea « 
houve oito "referencias espe-
ciais". O principal, Prêmio Go-
vernador do Estado, para "Me-
lhor Obra", foi ganho por Car-
los Lemos, seção de pintura, 
com a obra "Figuras III". O 
Prêmio Secretaria de Cultura, 
Esportes e Turismo, para "Re-
velação", coube a Maria Toma-
sellí Cirne Lima, seção de de-
senho e gravura, com "Serigra-
fia II". E houve ainda um Prê-
mio Conselho Estadual de Cul-
tura para cada seção da expo-
sição, atribuído aos seguintes 
artistas e respectivas obras: de-
senho, Ferenc Kiss, com "S. 
Eterno Feminino B"; escultu-
ra, Maria Olímpia de IVTello Vas-
são.. com "Inominável"; gravu-
ra, Odetto Guersoní, com "Jus-
taposição Múltipla"; objeto, 
Equipe Benedito Arassahu-Luiz 
Gonzaga-Wilson GÍmenes-Vera 
Mazzotini, com "Mão de Obra"; 
e pintura, Sachiko Kóshikoku, 
com "Espaço Azul A". 

As "referencias especiais" fo-
ram para os seguintes artistas: 
Gerda Brentani, Carlos Enrique 
Lacerda, João Suzuki, Charbel 
Hanna El Otra, Odila Mestri-
j ier , Auresnede Pirês Stephan, 
Hermelindo Fiaminghi e Marí 
Yoshimoto. 

O planejamento, organização, 
seleção e premiação do IV Sa-
lão Paulista de Arte Contem-
porânea esteve a cargo de uma 
comissão integrada por Paulo 
Mendes de Almeida, Xvo Zanini, 
Eduardo de Godoy Figueiredo, 
José Geraldo Vieira e T. Sa-
kay. 


