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O salão comtemporâneo e algo do que há nele 
ARNALDO PEDROSO D'HORTA 

I V S A L Ã O P A U L I S T A DE 
A R T E C O N T E M P O R Â N E A — 
15» artistas, com 454 trabalhos, 
nas se;ões de pintura, desenho, 
gravura, escultura « objetos — 
Preços: de Cr$ «o a C r i 12.000 
— Museu de Arte, subsolo, 
avenida Paulista, 1578 — Aberto 
das 14 às 18 hs. 

O jur i de seleção e premiação 
desta mostra — Paulo Mendes 
de Almeida, Ivo Zanini, José 
Geraldo Vieira, Tadakyio Sakai 
e Eduardo de Godoy Figueire-
do — apesar do numero vul-
toso de, artistas concorrentes e 
de obras apresentadas, conse-
guiu fazer uma seleção razoavel, 
agindo com critério na premia-
ção. A maioria dos t rabalhos si-
tua-se numa linha de discreta 
mediocridade, mas raramente 
somos ofendidos por um alei-
jão estetico. 

As dimensões da exibição não 
permitem que em uma única 
visita se olhe tudo o que é 
apresentado: ao f im de uma 
hora, passando da proposta de 
um artista para a de outro, su-
cessivamente, na ilimitada va-
riedade dos caminhos da ar te 
contemporânea, não são as per-
nas que se cansam — são cs 
olhos que já não vêem; o que 
aqui registramos refere-se a 
cerca de um terço do total, 
correspondendo às obras situa-
das no centro, nas partes late-
rais e no fundo do ultimo sub-
solo. 

A arrumação, feita com tubos 
de metal, ao invés de painéis 
de madeira, leva a que os tra-
balhos fiquem suspensos, às ve-
zes balouçantes; mas, como o 
espaço disponível é bastante 
amplo, o visitante t em a possi-
bilidade de isolar visualmente 
aquilo que lhe interessa anali-
sar. 

O catalogo deste ano dividiu 
os artistas por ordem alfabéti-
ca. dentro das seções que lhes 
correspondem, o que facilita a 
sua identificação. O que, nele, 
ficou muito ruim, foram as re-
produções de algumas das pe-
ças premiadas, que não dão a 
menor idéia dos originais. 

Na seção de pintura , o prê-
mio "Governador do Estado", 
dado a Carlos Lemos, teve ra-
zão de será suas f iguras, fortes, 
incisivas, medievais, parecem-
se, na indumentár ia , às das an-
tigas cartas de baralho, mas 
aqui elas estão apanhadas no 
momento da representação de 
cenas bem caraterizadas, embo-
ra o autor tenha prefer ido des-
caracterizá-las, mediante sua 
simples numeração. Sachiko 
Koshikoku, que mereceu um 
dos prêmios do Conselho Esta-
dual de Cultura, com o seu Es-
paço aiul A, continua a pintar 
com audacia, no tamanho e nas 
proposições de seus quadros, 
dos quais prefer imos o B, com 
suas mui to leves referencias 
formais. Anotamos, aiiída: Evo-
lutio Vitae, de Sergjus Erdelyy, 
oleo montado sob focos espe-
ciais de luz, que produzem no 
fundo efeitos cambiantes; Ta-
kashi Fukushima, com mari-
nhas de part icular concepção, 
dominadas, no primeiro plano, 
po r uma praia revolvida e de 
áspera vegetação, à qual se se-
gue um m a r tenuissimo, vindo 
•em seguida um imenso céu qua-
se da côr da agua — n u m con-
t ras te talvez marcado demais, 
ent re a faixa inicial, pesada, e 
a leveza do restante; Masayosi 
Ogasawa, t rabalhando em téc-
nica mista sobre tela, documen-
ta uma técnica apurada, mas as 
cores desafiam-se, ao invés de 
acasalar-se; Décio Duar te Am-
brosio, com umas balouçantes 
fo rmas recortadas, f iguras en-
graçadas, pintadas sobre madei-
ra, para serem penduradas co-
mo enfeites; Aldir Mendes de 
Souza, também com quadros 
enormes, dos quais Pau-a-Pique, 
apesar do tamanho, t em um 
certo lirismo caipira; Lilian 
Troula, também com técnica 
mista, que inclui a aplicação de 
réde de arame, apresenta figu-
ras e m silhueta, que em Limi-
tações são agradaveis; Dinâmi-
ca brasileira, de Lya Amaral 
de Souza, preocupada com os 
movimentos, em grandes for-
mas, dos corpos dos jogadores 
de futebol, em ação; Luiz Au-
gusto Arantes, em cujos traba-
lhos a invenção das varetas so-
brepostas é mostrada com leve-
za — mas o que está por t rás 
delas não é nada; e o descri-
to Monocromático 3, de Orlan-
do Retroz. 

No que vimos de desenho, o 
Ju r i agiu com equilíbrio, ao 
premiar . Ferenc Kiss possui um 
traço de alta elegancia, em cu ja 
trama insinuam-se misteriosas 
referencias. Quanto a Maria To-
maselli Cirne-Lima, prêmio Re-
velação, cremos que se deixou 
atrair pela idéia d e que tama-
nho é documento: os elementos 
de desenho, contidos em suas 
grandes folhas, são bons, mas 
trata-se de apontamentos sin-
copados, que não ganham orga-
nicidade simplesmente pelo fa-
to de se s i tuarem n u m espaço 
tão amplo — ao contrar io; Car-
los Enrique M. de Lacerda, que 
obteve uma referencia especial, 
competia efet ivamente, com 
suas f iguras originais, em que 
é bem boa a combinação do 
p re to e branco com as cores 
amalucadas; outra referencia es-
pecial, Gerda Brentani, cu ja 
imaginação agora está mais 
disparada do que nunca, com-
parece com uma pequena trilo-
gia — A vida — em que se fun-

diram elementos de diferentes 
séries de seus trabalhos, e te-
mos cenas de rua com a parti-
cipação de personagens mitoló-
gicos e animais de toda a natu-
reza, numa grande movimenta-
ção: as dimensões fisicamente 
reduzidas, de sua representa-
ção, podem ter contribuído pa-
ra dar-lhe menor destaque; 
Simbiose III, de Charbel Hanna 
el Otra, com suas formas ele-

fantiacas, recortadas sobre fun-
do branco, interessa; Tempo de 
Magia 2, de João Suzuki, em 
técnica mista, mostra, como 
quem atira, formas inesperadas, 
que parecem surgidas de uma 
explosão; o Espaço Cosmico II, 
de Auresnede Pires Stephen, 
em seu colorido discreto, é o da 
melhor organização, dentro da 
sua representação; e diante das 
Variações em desenho, de Odi-

la Mestriner, com a multidão 
Qas cabec mias escondidas, in-
clagamo-nos se a classificação 
íoi feita na seção certa, pois, 
alem da assinatura da artista, 
os três trabalhos têm a indica^ 
çao y A, que, como se sãTiê-
significa prova do artista — 
senão carateristica das gtavu-

As gravuras estão quase to-

das montadas ao redor da ba-
laustrada superior, que não che-
gamos a percorrer . Na parte em 
que estivemos, o prêmio, tam-
bém validamente, foi dado a 
Odctto Guersoni, por sua Justa-
posição Múltipla, bela muito de-
corativa, e t rabalhada de tal 
modo que não se diria tratar-
se de uma xilogravura — é al-
go mais ou menos num rumo 
Coincidente com as ultimas xi-

los de Maria Bonomi; e a Se-
rigr3fia II, de Maria Tomiseii i 
Cirne-Lima, premiada, tem uma 
forma feliz. 

Entre objetos e esculturas, 
estas em pequeno numero, a 
Mão-de-obra, trabalho de equi-
pe, premiada, pareceu-nos de 
um mau gosto asfixiante. Ed-
son Prado Carranza, çom suas 
Extensões nitroliticas, mostra 

coisas em que a parte criativa 
do fogo deve ter contribuído 
para o surgimento daquelas in-
tr igantes formas vegetais; Ru-
dy Kar ter apresenta Mutantes, 
em que os suportes lisos, em 
que são introduzidos efeitos de 
luz, ostentam ordens de rode-
las coloridas, aparafusadas e 
portanto desaparafusaveis, bas-
t an te ornamentais; Bela Chin-
zon, t rabalhando em finas fo-

lhas de metal, em Licença poé-
tica, escultura para chão, exi-
be leveza e imaginação, e «m 
Poesia maciça, peça muito bo-
nita, opera o desdobramento de 
formas em sentido vertical, 
dentro de um recipiente de 
transparência desigual, com 
mistério e arte; ainda anota-
mos Sem titulo, de Fernando 
Zanforlin, que pode funcionar 
como leve divisão para jardim. 


