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O 8 0 Salão de Arte Contemporânea de Santo André, inaugurado no dia ^ deste mês, de maneira geral tem um bom nível Os trabalhos premiados sao o que de melhor lá está exposto. Sabemos que a seleção e a premiaçao dos participantes do Salão de Santo André deram'margem a discussões exacerbadas entre os par-ticipantes do juri, Jos Luyten (presiden-te), CasimiroXavier de Mendonça Netoe Carlos Henrique Maria de Lacerda. O corte dos inscritos foi drástico, eliminan-do o que havia de pior e, segundo alguns, também o que havfa dê melhor. Mas os prêmios acabaram sendo dados e os se-lecionados, a grosso modo fazem boa figura. Os premiados foram estes: Milton Precivale (Sonho de Paz) e Jaime Yes-quenlurite (Natureza e Máquina), ga-nharam os dois prêmios mais polpudos doSalSo (10 mil cruzeiros cada um). Mil-, ton Precivale apresenta trabalhos de ex-celente fatura, grande força e impacto visuaL Os outros três prêmios de 5 mil cru-zeiros cada, foram para Niobe Xand6 (Trabalho II), Geraldo José dos Santos (A Sapoti II) e o matogrossense João Sebastião Francisco da Costa. A nosso ver, João Sebastião é o ponto mais alto do Salão de Santo André, com seu trabalho "Amazônia — mês de abril". Ê um artista que se destaca. Os outros trabalhos seus sao "SagradoCoração" e "Cordeiro de t>eus". Geraldo José dos 

A SANTO ANDRÉ CENTRO CÍVICO-ABR1L-197S 

O d i l a Mestr iner , na capa do catá logo 

Santos com a série "Sapoti" (Angela Maria) é, dos premiados, o que menor in-teresse desperta, um "pop" já demodê, que pouco ou nada acrescenta ao nível do Saia a Ao contrário de João Sebastião^ pess imamente colocado no recinto, prejudicando o impacto de sua obra. Ao contrário de Precivãle, que traz algo de ' novot se bem que possa também ser en-quadrado no rol dos "pop". Ao contrário de Niobe Xandó, estista experimentada, 

com grande e longa vivência da arte, que | apresenta três colagens discretamente' coloridas, em contrapartida com o preto-e-brancoque vinha sendo a tônica de seus trabalhos. Nao podemos afirmar due esta ou aquela tendência tenha predomínio entre os trabalhos expostos. O figurativo e o abstrato balançam em volume. Alguns geométricos, alguns quase-surrealisias. Alguns "op", alguns "pop". Dos artistas que expõem em Santo André merecem maior atenção além dos premiados,' os seguintes: Romão Bertoncel (fios cruzados, com interessantes efeitos visuais); Habuba Farah Ricetti (op-art, porém não os melhores que esta pintora faz e que vi-mos em sua recente exposição em São Paulo; Maria do Carmo Vilela Dantas, perspectivas sugerindo escadas, pias- i ticamente bonitos; Elmo Didier de Al-meida, com dois óleos sobre tela, tra-balhos surreal izantes de esmeradá execução, visando a efeitos que impres-sionam aos olhos, mas que provam saber, pintar e ter boa noção de cor; Oila Mes-triner (capa do catálogo), com trabalhos na área do fanático, concebidos com mestria; Francisco Gonzales, com bons desenhos; Qarisse Gueller, com tra-balhos de nível; M.A.R.À. Amaral. Aranha, ótimos desenhos desta aluna de Waldemar da Costa; Meiri Levin tam-bém com bons desenhos; Cláudio Sca-tamacchia e José de Diago, ambos bem representados. 


