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"Ferro-Fere", de Carlos Zíjio. Realmente",de Danúbio Gonçalves. 

UM SALÃO COM 14- PRÊMIOS È 22 HOMENAGENS 
O fundo da tela é cor-de-rosa, mas numa tonalidade de mau 

gosto deliberado. No centro da composição, o rosto (esverdeado) 
de Chacrinha está risonho e de sua boca sai uma palavra que o ani-
mador de televisão repete sempre: realmente. Um pouco abaixo 
disso, um? frase também famosa: "Vocês querem bacalhau?" E, 
junto à frase o artista colocou uma figura controvertida, de óculos 
escuros e na mesma posição do homem que segura um bacalhau 
no rótulo da Emulsão de Scott; o cantor Valdick Soriano. 

Essa tela, intencionalmente kitsch e ligada ao Ultra-Realismo 
e à Nova-Figuração, foi pintada por Danúbio Gonçalves, conhecido 
pintor gaúcho. Acaba de sei- premiada no XXX Saião Paranaense 
de Arte Contemporânea. Doada ao Museu de Arte Contemporânea 
do Paraná, é apenas uma das muitas obras ligadas ao kitsch e que 
foram aceitas e premiadas por três críticos de arte, convidados 
pelo governo do Paraná: Mário Barata (Guanabara), Ennio Mar-
ques Ferreira (Paraná) e Olney Kruse (São Paulo). 

No último fim de semana, esses críticos, examinaram as 
obras, fazendo uma seleção prévia e, no domingo, premiaram além 
de Danúbio Gonçalves, os seguintes artistas: Carlos Zílio (Guana-
bara), Pedro Escosteguy (Guanabara). QdüaJtogtjriBer (Ribeirão 
Preto) e Romanita Martins (RS). DanúbiWfflBeu o prêmio Aqui-
sição do MAC de Curitiba e os outros artistas o Prêmio QAC 
também de aquisição.O Prêmio Fundepar ficou com a artista gaú-
cha Maria Tomaselli Cirne Lima. Rones Tadeu Duhke, desenhis-
ta paranaense, fez, um tríptico com título original ("Homenagem 
àquelas que usam lentes de contato") e recebeu o Prêmio Teatro 
Guaira. Isabel de Bakker (também do Paraná) ganhou o Prêmio 
Prefeitura Municipal de Curitiba e Marlene Hori (Rio Grande do 
Suli recebeu um prêmio pela sua gravura, o Prêmio EMBAP. 

G maior p rêmio do X X X Salão Paranaense (Cr$ 10.000,00) foi 
dado por unanimidade do juri a um artista de Curitiba, também 
ligado ao Kitsch e ao Ultra-Realismo. A obra premiada de Walde-
mar Roza é Abraxas, uma colagem de tecidos, cascas de ovo de 
galinha, uma ave morta e embalsamada sobre fundo azul. Walde-

mar é definido, pelos artistas de Curitiba, como um "homem místi-
co e esotérico". Seu prêmio foi dado pela COPEL, empresa esta-
tal do Paraná. 

Com o Prêmio BADEP ficou o artista carioca Tancredo de 
Araújo e com o Prêmio BANESTADO um artista mineiro (Belo 
Horizonte) Manfredo Souza Neto. Eduardo Cruz (PQrto Alegre) 
r ecebeu o Prêmio Imagem com uma sér ie de g r a v u r a s : Play Time, 
Play Ground e Domador. O último prêmio foi dado a Daisy Aderne 
Carneiro (Paraná) por sua Liberdade, uma das obras mais criati-
vas do salão porque reúne, no seu mobile, o desmembramento de 
uma gravura em branco e preto. 

Embora seja um .salão regional, o Saião Paranaense atrai, 
todos os anos, a atenção e participação de artistas jovens e consa-
grados do Brasil todo. É um dos mais antigos do Brasil, e um salão 
muito bem organizado. 

Este ano, Edilson Costa (Diretor do Departamento de Artes 
da Secfetaria de Educação e Cultura) quis homenagear os artistas 
paranaenses por ser o trigésimo Salão, um dos mais antigos do 
Brasil, Por isso, ele vai expor em sala especial (o júri não interfe-
riu na escolha dos nomes e obras desta salâ) as obras de Alberto 
Massuda, Álvaro Borges, Domício Pedroso, Carlos Zimermann, 
Fernando Bini, Ivany Moreira, Ivens Fontoura, Ida Hanemann, 
Janete Fernandes, Luís Carlos Lima, Maria Wouk, Mario Rubins-
ki, Nilo Previdi, Poty Lazarotto, Peter Potoki, Paul Garfunkel, 
Suzana Lobo, Teresa Bakker, Waldemar Roza, Wilson Andrade e 
Silva, Vitorina Sagbohi e Erico da Silva. (Este último é o pintor 
mais famoso de Curitiba, e suas telas acadêmicas também estão 
ligadas ao kitsch porque exaltam, em demasia, os pinheiros do 
Paraná). 

O XXX Salão Paranaense será inaugurado dia 6 de novembro 
às 21 horas, no Teatro Guaira de Curitiba e ficará aberto ao pú-
blico (com assessoria de monitores) até o dia 39 de novembro. 
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