
XII Salão Paulista 
de Arte Moderna 
Q atual Salão Paulista de Arte Moderna compreende um 

conjunto aijida bem heterogeneo como valor gráfjco ou 
plástico. E, quando digo heterogeneo, quero significar a sua 
diversidade de processos e modulas, muito embora predomine 
a antitematica (ou abstracionismo) e a supertecnica (ou mis-
tura de matéria e pigmentos). Se de certa maneira é um sa-
lão vanguardista em dese'nho e gravura, contudo ainda tem 
laivos pós-academicos em certas unidades de escultura; quan-
to à pintura, o XIX Salão se reveste das características duma 
internacional plástica; isto é, confluência de experimentos ar-
tesanais, abandono intencional de. temas e pesquisas maciças 
da chamada arte visual com efeitos de «trompe-oeil». 

Para quem, como eu, selecionou unidades graficas e plas-
ticas para a próxima Bienal, o Salão não se torna propriamen-
te uma novidade; porem, ao percorrê-lo, tenho a sensação de 
estar examinando o acervo do ultimo Salão «Comparaisons», 
de Paris. Pois lá e cá, influxos diretos de Berlinguer, Burri, 
Bíunori e Villeri. Aliás, isso não é um defeito; lembremo-nos 
de frase de Paul Valéry, que pode servir de distico para as 
exposições coletivas: «Enriqueçamo-nos com as nossas mutuas 
diferenças». Pena é que, no caso, haja mais analogia do que 
diferenciação. 

Como arranjo (apesar da impossível flexibilidade), o XII 
Salão é o melhor que já se orgatoizou até agora em recinto 
que precisa ser reformado de alto a baixo. E, como frequên-
cia de valores, temos que acentuar sobretudo o setor de gra-
vura, destacando Hans Suliman Grudzinsky, Antonio Henrique 
Amaral, Odetto Guersoni, Izar do Amaral Berlinck e Moacir 
Rocha. Do setor de escultura, cumpre destacar Carlos Blanck, 
Teresa d Amico, Francisco Stockinger e Domênico Calabrone. 
Em desenho, Odila MestrjnfiT, Raul Porto e Marina Caran. Em 
pintura, será supérfluo lalar a respeito dos trabalhos de Leo-
poldo Ralmo, Arcângelo Ianelll, Douglas Marques de Sá, Nel-
son Leirner, Ernestina Karman, Mauricio Nogueira Lima, Is-
menia Coaracy, Gerald!o de Sousa e tantos outros já tantas 
vezes tratados por mim. Mas as revelações do alia foram os 
pintores estreantes Yutaka Toyota 6 Blanca Prieto. — JOSÉ 
GERALDO y m R ^ ^ r , g 0 t 0 : - 1 % 3 


