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Os prêmios 
do Salão 
Paulista 

Conhecidos os prêmios do XI 
Salão Paulista de Arte Moder-
na, vemos que concidiram os 
membros do Juri com as indica-
ções feitas nesta secção, especi-
ficamente, nos casos de Fukushi-
ma (o melhor quadro do Salão) 
com a "Pintura L"; Prêmio Go-
vernador do Estado; Tomie Oh-
take, com a Grande Medalha de 
Ouro, para a "Pintura 2". Mere-
cidamente, De Lamonica teve o 
2 o Prêmio Governador do Es-
tado. O Juri nos dois primei-
ros casos não recuou diante dos 
nomes japoneses, argumento que 
não teria procedencia alguma pa-
ra um julgamento. Por uma ou-
tra coincidência, os indicados do 
Prêmio Leirner, como Ianelli, Is-
menia Coaracy, Dorothy Bastos, 
Gisela Eichbaum, também foram 
premiados, com galardões meno-
res, o que não invalida a alta 
qualidade que representavam. I 
Ainda do Prêmio Leirner, até 
as aquisições, que couberam tam-
bém a Lily Hwa e a Ann Ken-
dall, repetiram-se nesta coletiva. 
. Teriamos a discutir, não pela qualidade dos trabalhos, mas pe-

l a in tenção in t r ínseca d o p r ê -mio, a atribuição do de Viagem ao Estrangeiro, embora em nada corresponda a quantia, ao pin-tor Aldo Bonadei, um dos me-lhores pintores que tivemos. Mas tanto o Prêmio, na sua inten-ção e dotação, quanto o artista, não estão, em nosso entender, em causa numa nota crítica ge-neralizada. 
Os erros clamorosos se con-

centraram noutros pontos, e os 
houve em tal numero que es-
panta como puderam ocorrer. A 
começar pelo maior equivoco do 
Juri, que foi o Prêmio de Via-
gem ao País á escultura de Ro-
berto De Stefano, pela sua obra 
em que nada vemos, num infor-
malismo destituído de qualifi-
cações. O escultor Vangi teve, 
a seguir, o 2.o Prêmio, o que 
demonstra que o Juri poderia 
acertar melhor, trocando o se-
gundo pelo primeiro, ou elimi-
nando a este de classificação. 

Os outros equívocos, de que tomamos nota a vôo de passaro, pois não cabe descer a muitos pormenores, visaram duas ten-dências opostas na pequena me-dalha de ouro: Ianelli certo, pe-la qualidade de sua pintura; Ru-bem Valentim, do pior que co-nhecemos de sua produção, cer- : tamente errado. As medalhas de prata a Geraldo Decoürt, Lazza-rini, Gisela Eichbaum, Dorothy, Amaral — e a Raimundo de Oli-veira, este na plenidade de suas í qualidades que desejamos per-maneça no nivel em que ele es-tá produzindo — não se conci-. liam com a grande medalha con-cedida a Lothar Charoux, e fa-zemos esta restrição com toda a isenção: nada há que justifi-que essa distinção, nem o pro-prio artista a desejaria, porquan-to é um homem de vanguarda. 
A desordem de critério do Ju- j ri, ou a necessidade de aten-der ás variações, o que dá tu-do em equivoco, atingiu seu má-ximo na linha das aquisições. Ti-vemos então, salvo as exceções honrosas para Izar do Amaral 

Berlinck e Ann Kendall, os er-
ros incidentes na aquisição dos 
quadros de Mario Zanini, de Pie-
t ro Nerici, de Niobe Xandó, to-
dos na linha da má pintura ir-
remediável, equivalentes a ou-
tros equívocos que coroaram a 
aplicação de umas medalhas de 

. bronze: Marysia Greggio, Gon-
t ran Guanaes e Montez Magno. 
Se o Juri viu Odila Mestriner. 
o que sg_déve louvar, _deixou de 
ver Braz Dias, Nelson Leirner, 
Ernestina Karman, e entre as 
colocações dos quadros perdeu 
de vista, no fim da fila e das 
salas, o "Rutilante", de Carlos 
Garcia Árias, que teve uma apa-
gada menção honrosa. 

Já que mencionamos este ul-
timo caso, o de Árias, devemos 
refletir também em torno do ar-
ranjo do Salão quanto ao mau 
gosto e, mesmo, certa arbitrarie-
dade prejudicial á exposição: de 
t rês gravuras, duas numa pare-
de e outra noutra; de duas (Ann 
Kendall), uma numa ponta da 
galeria e outra perdida cinco 
metros além; quadros tortos, 
quadros cobrindo quadros, e as-
sim por diante. Não custaria um 
pouco mais de cuidado com a 
obra de arte. 

É verdade que há ainda a arte 
decorativa, de que se salvam al-
guns tapetes. E há uma mesa 
de horrores, ou duas, em que a 
ceramica, a rigor, pede piedade 
pela sua intrusão nesta coletiva. 
Ao chegar a este ponto, devemos 
declarar que estas considerações 
não têm nada de pessoal — vi-
sam a defender o titulo do Sa-
lão, o que parece que muitos 
não perceberam, que é um titulo. 

PRÊMIOS MENORES 
E' a seguinte a relação dos prê-

mios menores concedidos pelo Sa-
lão Paulista de Arte Moderna: Sec-
ção de pintura — Montez Magno, I 
Gontran Guanaes, Orlando Retroz, 
Marysia Gregio, Odila^^Testrine^. 
Maria Helena Motta Pae.,, Eva Fer-
nandes e Donato Ferrari (Meda-I 
lhas de Bronze); Francisco Amen-
<lola da Silva, Moacyr Rocha, Car-
los Garcia Árias e Gerald F. Wil-I 
da (Menções Honrosas). Escultura! 
— Feliz Herrero, Ernestina Sannáj 
Karman e Iwakichi Yamamotoj 
(Medalhas de Bronze); Maria Apa-I 
recida Bueno de Mello (Menção! 
Honrosa); Paulo G. Vancelotti e l 
Neusa Moraes (Prêmios aquisição).] 
Arquitetura — Arnaldo Furquim 
Paoliello e Fernando José Rodri-j 
gues Moreira (Grande Medalha de] 
Prata). Arte decorativa — Alice I 
Brill (Grande Medalha de Prata), 
Masumi Tsuchimoto (Pequena Me-| 
dalha de Prata), Maria Elizabeth] 
Engling (Medalha de Bronze), Lei-I 
ko Matsuchita e Pesce Rosemblitl 
(Menções Honrosas), Nilson Seoa-I 
ne, Pesce Rosemblit e Marina S.J 
Raimo (Prêmio Aquisições). 


