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y l V é - t ó XI Salão Paulista 

O X I S a l ã o Paulista de Arte Moderna, que se realiza na Ga-leria Prestes Maia, constitui-se de 250 trabalhos; a me-tade consta de pintura, que, ainda assim, não é o melhor se-tor. O defeito desses salões periodicos é a ausência de grandes artistas de diversas gerações. Resultam contribuições de valor médio, às vezes algumas unidades de interesse, raramente uma peça excepcional. As duas correntes maciças mais em voga, o abstraeionismo expressionista e o concretismo geometrico. for-mam pautas de empostação que não sendo um dueto sonoro íão, contudo, um dialogo plástico em taquigrafia universal. 
O lado fraco do Salão é a escultura. Como quase sempre. Agora, porem, não mais pela retórica dos blocos comemorati-vos, dos bustos etc. Mas pelos exercícios de escultura aberta e espacial, testes ainda de propedêuticas primarias na arte de revestir estruturas de ferro com anatomias de gesso ou de ma-térias insólitas. No meio dessas duas faixas plasticas (a pintura e a es-cultura), tão dispares como qualidade e como quantidade, f i-cam as faixas graficas (o desenho e a gravura) que se salvam exatamente pela contribuição de artistas de categoria já na-cional, quando não internacional. Assim, pois, a pintura deste XI Salão Paulista se asseme-lha às contribuições remetidas para a ultima Bienal, com suas constantes* analógicas. Parte da escultura é ainda uma pro-dução que devera ficar retida em ateliês. Só o desenho e a escultura, como setores restritos numericamente, é que soer-guem o nivel do certame. Ou houve mais rigor, ou houve par-ticipação de valores mais pessoais. Parece-nos que a segunda hiDOtese é que prevalece. De fato, os desenhos de ítalo Cen-cini. Darci Penteado, Oc^laMestrimer. Mira Schendel, Gise-Ia Eiehenbaum, Trindade Leal, e as gravuras de Roberto De Lamonica, Odetto Guersoni, Doroti Bastos e Nilson Seone fa-zer a demarragem dos setores gráficos em boa velocidade de desfile valido. Veremos, depois, os valores plásticos, nos seto-res de pintura e escultura, — JOSÉ GERALDO VIEIRA 


