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380 Obras de 171 artistas es-
tão reunidas no II Salão Paulis-
ta de Arte Contemporânea, que 
será inaugurado hoje à noite no 
Museu de Arte de São Paulo, 
na avenida Paulista, pelo gover-
nador Abreu Sodré. A mostra 
ocupa todo o andar térreo e o 
mezzanino e ficará aberto até o 
dia 15 de janeiro. 

O II Salão Paulista de Arte 
Contemporânea é promovido pe-
lo Conselho Estadual de Cultu-
ra. A comissão organizadora foi 
composta por Izar do Amaral Ber-
linck, Liseta Levi, Norberto Ni-
cola, Aluísio da Rocha Fernan-
des Leão e Pedro Gismondi, que 
cuidaram também da instalação 
da mostra. 

O Salão 
O II Salão de Arte Contempo-

rânea reúne obras de pintura, 
objetos, escultura, desenhos e 
gravura. Um juri composto por 
Liseta Levi, Izar do Amaral Ber-
línck, Norberto Nicola, Anesia 
Pacheco Chaves e Wolfgang Pfei-
fer selecionou os 171 artistas e 
conferiu a premiação. 

A exposição ocupa todo o an-
dar térreo do edifício e o mez-
zanino. A entrada se faz pelos 
fundos do edifício que dá para 
a avenida 9 de Julho. 

As obras de arte estão susten-
tadas em estruturas de alumínio 
de encaixe, semelhantes às que 
se usam em construções. Logo 
à entrada, à direita, estão os 3 
grandes tapetes de Jacques Dou-
chez, que lhe valeram o Prêmio 
"Governador do Estado", no va-
lor de 10 mil cruzeiros. São três 
tapeçarias de grande porte — 
que entraram na mostra na ca-
tegoria de objetos — denomina-
dos "Onilé", "Triângulos Verdes" 
e "Rubentes". 

A esquerda de quem entra es-
tão 3 quadros de Antonio Hen-
rique Amaral — "BR-1", "BR-2" 
e "BR-S"' — todos de sua fase 
atual, mostrando troncos e fru-
tos de bananeiras que lhe vale-
ram o Prêmio "Revelação do Sa-
lão" (viagem ao exterior) no va-
lor de 8 mil cruzeiros. 

No corredor que vai em dire-
ção ao fundo do salão está o 
objeto de Miriam Chíaverini — 
"Reversibilidade" — que ganhou 
um dos prêmios "Conselho Esta-
dual de Cultura", no valor de 3 
mil cruzeiros, como primeiro co-
locado na categoria. 

Atrás do objeto de Mirian, as 
esculturas premiadas de Karoly 
Pichler, também prêmio "Conse-
lho Estadual de Cultura". 

Os premiados estão todos no 
andar térreo, onde estão também 
tôdas as pinturas. Além dos já 
citados, foram também premia-
dos Maurício Nogueira Lima, 
pintura, Antonio Lizarraga e 

Melhor escultura, Karoly Pichler 

Emanuel Araújo, desenho e gra-
vura com prêmios "Conselho Es-
tadual de Cultura" e Pedro Se-
nan, prêmio de aquisição no va-
lor de 300 cruzeiros e Maria dei 
Carmen Perez Sola, no valor de 
400 cruzeiros. 

No "Mezzanino", à direita de 
quem entra, estão os desenhos e 
alguns objetos, no lado oposto 
às gravuras. As esculturas, que 
não são em grande numero, es-
tão também 110 mezzanino. 

Menções honrosas 
O juri também conferiu men-

ções honrosas, pelos conjuntos 
de trabalhos, aos artistas Mario 
Bueno, Orlando Retroz, O^Hã. 
Mestrineiv. Maria Teresa Arruda 
Camargo, Helena Caminha, Mas-
suo Nakakubo, Edgard Carlos 
Guimarães, Pagnano, Aldir Men-
des de Sousa, Carlos Henrique M. 
de Lacerda, Odeto Guersoni, Ana-
tol Wladislaw, Leopoldo Raino, 
Moacyr Rocha, Paulo.Menten, Ma-
ria Victória Machado, Poetzcher, 
Ely Bueno, Fernando Deamo, Dal-
ton Salem Assef, Thomas lanel-
li, Gerty Saruê, Lothar Charoux, 
Olney Kruse, Hanna Henriete 
Brandt, Regis Machado Silva, Hél-
cio Deslandes, Adrian Valentin, 
Carlos Lemos, Betty Giudice e 
Lúcia Fleury. 

As Artes 
As pinturas representam a 

maioria das obras expostas no II 
Salão Paulista de Arte Contem-
porânea. Setenta e três artistas 
apresentam 160 obras de pintu-
ra das mais diversas tendências, 
desde primitivistas até abstratos. 
As técnicas usadas também va-
riam desde o óleo até as tintas 
acrílicas, passando por pinturas 
sôbre metal. O vencedor da sec-
ção de pintura foi Maurício No- -
gueira Lima, que apresentou 3 
quadros. 

À pintura segue-se, em nume-
ro de obras, o desenho. Nesta 
secção, 42 artistas apresentaram 
88 obras, que, a exemplo da pin-
tura, também são representati-
vas das mais diversas técnicas e 
tendências. O prêmio para o 
melhor desenho ficou com Anto-
nio Lizarraga, que expõe t rês ' 
obras: "Sustentar uma referên-
cia indeterminada", "Sistema de 
espaço perceptivo" e "Modelo 
com redundancia variável". 

Oitenta gravuras, de 34 artis-
tas diferentes, estão expostas no 
Salão. O prêmio "Conselho Es-
tadual de Cultura" da secção fi-
cou com Emanuel Araújo, de Sal-
vador, que entrou com 3 obras. 

O prêmio de escultura foi des-
tinado a Karoly Pichler, que tam-
bém expõe 3 obras: "Oração", 
"Diálogo" e "Oráculo". Ao todo, 
foram aceitas 24 esculturas de 10 
artistas. 

O ramo com menos obras foi 
o de objetos. Mas foi daí que 
saiu o Prêmio "Governador do 
Estado", Jacques Douches, com 
suas tapeçarias. Mirian Chíave-
rini ficou com o prêmio do me-
lhor objeto. Ao todo, 10 artis-
tas apresentam 25 objetos. 

A capa do catálogo do H Sa-
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