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A matéria a que nos remete o l.o Salão Oficial de Arte Moder-na de Santos, ainda aberto, não é de natureza dominantemente artistica, mas sim da pesquisa. Seu exato modelo foi a parte de pesquisas da IX Bienal, na qual não encontramos elementos (fize-mos parte do Juri Internacional) para outorgar o prêmio de pes-quisa. Esta simples recordação do exemplo, que, tendo, se tornado o bazar que todos sabem, não for-neceu um prêmio de pesquisa, em nosso entender não deveria jus-tificar reincidências. Mas logo se vê que a estopada não corrigiu. 
O l.o Salão vale, particular-ínente, pela retrospectiva de San-son Flexor, uma expressiva ho-menagem ao artista, embora sem a necessaria explicação didatica para o publico, para o que se nos afigura ineficiente o aranzel critico-filosofico do dr. Clarival do Prado Valadares, ilegível pa-ra o publico, e feito noutro sen-tido. Que seria, possivelmente, o de reduzir, para o publico cario-ca, a figura do artista que nes-tes últimos vinte anos, atormen-tadamente, construiu em S. Pau-lo a sua obra de tantas poliva-lencias no espelhar o tempo con-turbado. Acompanham de longe esta homenagem a Flexor, que a Merece de sobra, pinturas de Ar-cangelo Ianelli e intaglios de Izar do Amaral Berlinck, ambos con-vidados. A ultima, naturalmente, ainda bem distante do que ela 

parece ter sonhado como grava-dora. Continuamos pensando em seus melhores resultados na xilo-gravura. Mas optar é para quem trabalha, não para a critica, que em nosso entender "ainda e sem-pre" deve ir na esteira dos re-sultados. 
Versando sobre "ausências" lo-grou o pintor (?) Bin Kondo n maior prêmio do Salão, donde tornar-se uma grande presença Mas a magica é devida ao Juri, não ao artista. Suas ausências não justificam tamanho entusias mo, mesmo levado em conta seu excessivo formato. Mas, também o prêmio dado a Toyota, não nos convence. Entretanto, como Toyo-ta está em maré de prêmios, o Juri deixou-se ir na montante. Na linha estatisticamente e qua-litativamente pobre da escultura, 

0 trabalho de Pichler se salva, sem maiores méritos, sem inven-tividade quase. Outro prêmio, o de Antonio Henrique Amaral, na variação tematica que ele vem apresentando, em nossa opinião é ainda um tema apenas aflora-do. Quanto á pintura não resol-ve em tratamento um minimo de criatividade. Ele deveria insistir, e o litoral tem muito de suges-tivo, em tudo o que refere a j banana. O prêmio de Gilberto Salvador, esse é que se espadana no cacoete "popartistico" menos qualitativo. A pequena pesquisa de Stella Maris Figueiredo se in-titulando "froidiana" não escapa por sua vez: é realmente pobre. 
Houve uma grande alegria nos 

que verificaram uma repetição de pequena bienal (em referencia á ultima), e o grande numero da trabalhos não podia certamente configurar uma contribuição no-tável, pois a massa da pesquisa ' envolve tudo. Daí o pequeno com-parecimento da gravura onde os jogos não são tão fáceis. Levison permanece decorativamente váli' da, na seção ainda mais reduzi-da que a de gravura. E neste Salão Sendin está mais fortemen-te representado no guache (in-cluído em desenho). A obsessiva abstração espacial-linear de Lo-thar Charoux nem aparece, por falar em desenho. 
Paulo Chaves nos pareceu nu-ma procura do que já foi encon-trado por certa ala espanhola, em pintura. E Erdelyi ficou mal re-presentado pelas três pinturas, repisando formas. Tematicamcn-1 te. Mestriner, de Ribeirão Preto, eH suãs~liguras contra a vidra' j c;i. na.- .Mikicõe.s <? tratamento qft6_sàp' tao flBSSftiiiS dlla, marca o^sèrluCTr. A cor !T"3éferi3idá í pelo trãballio de Alice Brill, e a inteligência pelo de Carlos Le-mos. Entretanto, a nota de uma tematica e de uma pintura é me-ihormente assinalada por Hum-berto Espíndola, com seus bois. em processos de metamorfose. 
Simbolicamente, o Salão se ins-tala num edificio em construção. ; Ficou bem, mas é uma transi-, 

1 ção para alguma coisa a concluir: e o que está lá dentro, maior- 1 

mente coincide com a obra em progresso, que tem um nome en-tre céu e terra, pois sendo uni-verso é também palacio. 


