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ARTES PLASTICAS 

Abre-se hoje o I Salão 
de Pesquisa Operacional 

Os premiados 
Sérgio Pastura, que obteve o troféu "Folha de Ouro" pelo conjunto de obras enviadas ao Salão, é paulistano e nasceu em 1939. 
Anteriormente só de uma mostra coletiva participou: da l.a Exposição do Jovem Dese-nho Nacional, organizada pelo Museu de Arte Contemporânea da USP. De 5 anos para cá dedica-se inteiramente à pin-tura e foi em razão de o cer-tame da FOLHA exigir traba-lhos de pesquisas que resol-veu inscrever-se. 
Rubem Rey, outro premiado com o troféu "Folha de Ou-ro", é pintor e também já tra-balhou no teatro. Participou de varias mostras coletivas e também realizou individuais. 

No saguão deste jornal, al. Barão de Limeira, 425, abre-se hoje, às 19 horas, o I Sa-lão de Pesquisa Operacional, organizado pelo Centro de Ar-tes Visuais da FOLHA, certa-me que reúne cerca de cem obras que no geral se afas-•itam da rotina convencional da pintura ou da escultura. Como já divulgamos ontem, o juri formado pelos criticos José Geraldo Vieira, Mario Schemberg e Walter Zanini e pelos artistas Anesia Pacheco e Chaves e Maurício Nogueira Lima, alem do trabalho de se-leção apontou os conjuntos de obras de Sérgio Pastura e Ru-bem Rey como os laureados com o troféu "Folha de Ou-ro"; as obras de Niobe Xan-dó e Bernardo Caro recebe-ram o troféu "Folha de Pra-ta". Primeiro passo 
De acordo com as palavras dos srs. José Geraldo Vieira e Mario Schemberg, o I Salão de Pesquisa Operacional da FO-LHA pode ser encarado como o primeiro passo para o desen-volvimento acelerado de pro-cesso de vanguarda nas artes plásticos. No entender de ambos, le-vando em consideração o ma-terial entregue para essa pri-maira manifestação de Pes-quisa Operacional, o nivel nas exposições seguintes poderá elevar-se a ponto de surpre-ender os cálculos mais otimis-tas. Alem do mais, coíisidera-ram algumas das experiencias realizadas pelos artistas a con-correntes de real interesse, o que por si bastaria para a realização do Salão. Variedade 
Trabalhos de vários generos estão presentes no certame que se inaugura esta noite na FO-LHA. 

Com estas duas obras, "Viva o Pecado!" e este bicho ("As duas faces do mal"), Sérgio Pastura conquistou o troféu "Folha de Ouro" 
Como possui um estabeleci-mento comercial na rua Do-mingos de Morais, ali tem promovido diversas exposições, sobretudo para dar oportuni-dade aos artistas novos, àque-les que não encontram facili-dades em locais destinados ex-clusivamente à divulgação da arte. 

Niobe Xandó, troféu "Fo-lha de Prata", é detentora de varias laureas nos Salões de São Paulo, obtendo em 1965 o segundo prêmio "Governo do Estado" pelo Salão Paulista de Arte Moderna. Já expôs em diversos Estados e também em Paris, em três oportunidades. Niobe começou a pintar em 1949. 
Bernardo Caro, também tro-féu "Folha de Prata", é ar-tista de Campinas e tem parti-cipado de alguns certames. Seu "Kalidoscopio", a obra premiada no certame que hoje se abre na FOLHA, permite ao visitante movimentar a pe-ça: através de um visor pode-rá acompanhar objetos diver-sos que se movem no interior de sua construção. 

Alguns parecem enquadra-dos na técnica comum, porem a composição mostra que ex-ploram temas novas, mediante inovações na colagem, na montagem etc. E como a pes-quisa -dá chance ao emprego dos mais variados materiais, encontramos trabalhos em que a base vai desde o couro, o ferro e a madeira, até o plás-tico, o isopor e o vidro. 

Em varias obras há ditos jo-cosos ã situação atual no mun-do, especialmente em relação ao nosso pais, ilustrados com frases e figuras conhecidas, recortadas de jornais e revis-tas. Não faltam panoramas da lua habitada ou desabitada, imagens de subconsciente, a-parelhos de auto ou de radio anexado a suportes de madei-ra etc. 
Os participantes 

Tomarão parte d;> I Salão de Pesquisa Operacional tra-balhos dos seguintes artistas: Sérgio Pastura, Rubem Rey, Niobe Xandó, Bernardo Caro, Leopoldo Raimo, Celso Arcan-gelo, Flavia Lúcia Fagundes Arregucci, Sulita Di Franco, Dé Lutaif, Hildebrando de Oliveira Santos, Ismenia Coa-raci, José Alfredo Rodrigues, Erika Izsak, Maria Antonieta de Sousa Barros, Geraldo Jur-gensen, Lourdes de Amorim Cedram. Jandyra Waters, João Jorge Rosa Filho, Aldir Men-des de Sousa, QjfljaMreitriner. Ra já Simon. José Carlos Ce-sar Ferreira, Fulvio Rossi, Pa-vel Kudis, Vera Ilce Montei-ro Cruz, Bassano Vaccarini, Gonzalo Ribeiro. Norha Bel-tran, M. A. Lima, Gerty Sa-ruê © Paulo Sérgio Doria Cha-ves. 

"O Poder" é o nome desta peça de Rubem Rey, que, com outros dois trabalhos, mereceu do juri a "Folha de Ouro" 


