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Poucas falhas nesta 
Bienal que o público 
gostou muito. Sábado 
foi a inauguração 

O público gostou da I Bienal 
de Artes Plásticas inaugurada 

sábado no Clube Atlético Santista. 
* 

Gostou tanto que nem reparou 
na iluminação deficiente que não 

pôde ser corrigida "pela falta 
de tempo". Elogiou o bom gosto da 

disposição das obras, e, 
principalmente, o excelente nível. 

Ninguém ficou surpreso com os 
trabalhos de vanguarda mas 

todos se interessaram em fazer 
perguntas aos artistas que 

compareceram à inauguração. 

A I Bienal vai ficar aberta durante 
um mês, mostrando obras de 
pintura, escultura, desenho, 

gravura e arquitetura, 
de autoria de 88 artistas 

de diversas partes 
do Brasil. 

UMA xnôça vai cumpri-
mentar a amiga, dá 
um passo para trás e 
encosta na escultura 
"Introspecção". Um 
som cristalino é ouvi' 

do e surpreende a môça e 
também o autor. — "Eu nun-
ca tinha ouvido antes o meu 
trabalho soar dessa manei-
ra", diz Edgard Carlos Gui-
marães Pagnano, cirurgião 
plástico de Ribeirão Prêto, 
um dos 88 artistas partici-
pantes da I Bienal de Artes 
Plásticas de Santos, inaugu-
rada sábado à noite' no salão 
nôvo do Clube Atlético San-
tista. 

O grande público que foi 
ver de perto as 250 obras da 
Bienal no dia da inaugura-
ção deu especial atenção pa-
ra as três esculturas — em 
alumínio e fios de náilon — 
de autoria de Edgard. E de-
pois que foi descoberto "o 
som" de "Introspecção" to-
dos fizeram questão de tocá-
la. Era Isso mesmo que o 
artista pretendia. Que suas 
esculturas agradassem de 
forma total, pela forma, som 
e efeitos óticos. Só que os 
efeitos óticos não foram con-
seguidos porque a iluminação 
— muito fraca — da Bienal 
não permitiu que as sombras 
provocadas pela movimenta-
ção das hastes metálicas do 
trabalho, dessem um efeito 
"até mais bonito que a pró-
pria obra". O público não 
percebeu muito que a ilumi-
nação da mostra estava de-
ficiente (o tempo todo sófêz 
elogios) mas muitos artistas 
reclamaram que seus traba-
lhos seriam melhor valoriza-
dos com uma iluminação 
mais potente. Catorze jo -
gos de luz com energia ds 
1.000 volts iluminam dese-
nhos, gravuras, pinturas, es-
culturas num total de 250 
obras dispostas nos 2.200 m2 
do salão. Talvez seja essa a 
única falha da Bienal que 

vai ficar aberta durante um 
mês mostrando obras de ar 
tistas de todo o Brasil. 

E quem fôr visitá-la não 
terá outras decepções. Pelo 
menos foi isso o que de 
monstrou o público no dia 
da inauguração, ao elogiar 
o bom gôsto da disposição 
dás obras nos painéis bran-
cos (colocados em tôda a 
volta do salão e no centro), 
a separação, embora não rí-
gida, das diversas secções, e 
principalmente o nível exce-
lente dos trabalhos. O pú-
blico g o s t o u também da 
oportunidade de conversar 
com os artistas, de conhecer, 
por exemplo, o mais nôvo 
participante — um rapaz de 
Campinas, de apenas 16 anos 
que concorre em salões desde 
os 10 — e bater papo infor-
mal com o ganhador do pri-
meiro prêmio "Interventor 
Federal", Lothar Charoux, 
que há alguns dias recebeu 
também outro prêmio em 
Desenho no valor de Cr$ 15 
mil, do Museu de Arte Mo-
derna de São Paulo. 

A clássica pergunta — o 
que quer dizer? — diante de 
Obras inovadoras não foi 
muito ouvida no dia da aber-
tura da I Bienal. Talvez por-
que, invariavelmente a res-
posta fôsse "o que você qui-
ser ver"; embora muitos ar-
tistas dessem sua v i s ã o 
pessoal do trabalho, e ensi-
nassem a "descobrir" de 
quantas maneiras poderia ser 
visto. Como Edgard. O mé-
dico-artista de Ribeirão Prê-
to ao explicar a sua escultura 
"Introspecção" a n a l i s o u -
a como a um indivíduo que 
dá volta nêle mesmo "sain-
do do pequeno" em busca 
do grande". Era a visão 

humana do objeto que um 
rapaz definia como "evolu-
ção helicoidal, de hastes de 
alumínio suspensas em fios 
de náilon". 

A INAUGURAÇÃO 

Marcada a Inauguração 
para as 20,30 horas, começou 
exatamente no horário pre-
visto. Foi uma das preocu-
pações de Paulo Prado Neto, 
um dos organizadores da 
mostra que "não admite 
atrasos". Foi Paulo Prado 
quem disse as primeiras pa-
lavras na cerimônia de en-
trega de prêmios que ante-
cedeu a abertura do salão, 
seguido do Secretário de Tu-
rismo que falou da "Impor-
tância da realização de âm-
bito nacional que prova a 
evolução do Pais de uma for-
ma avançada l e v a n d o à 
aculturação da arte moderna 
em função de caracteres na-
cionalistas". O coronel Rüy 
Vidal de Araújo, represen-
tando o interventor federal, 
disse também poucas pala-
vras e a seguir Antônio Nas-
cimento, relações públicas da 
Prefeitura, iniciou a entrega 
dos prêmios. 

OS PREMIADOS 

O l . o Prêmio Interventor 
Federal "no valor de Cr$ . . . 
4.500,00 coube a Lothar Cha-
roux pela pintura "Círculos". 
O 2.o Prêmio Interventor 
Federal, a Lúcia Fleury pela 
escultura "Dentro Harmonio-
so I", no valor de 3.500,00 e 
o 3.0 prêmio, a Thomas Ia-
nelli pela pintura "Liberdade 
Provisória", no valor de Cr$ 
2.000,00. 

O Coronel Ruy e o Secre-
tário de Turismo, Alcides 
França Brasil, fizeram a en-
trega dos cheques, chaman-
do a seguir os artistas con-
templados com prêmio aqui-
sição: Odila Mestriner — 
(Prêmio Cidade de~Saritós no 
valor de Cr$ 2.500.00) pela 
pintura "Trapezistas no Cir-
co": Carlos Lemos (prêmio 
"Prefeitura Municipal de 

Santos" no valor de Cr$ . . . . 
1.500,00) pela pintura "Homo 
Sapiens n. 6", e Massuo Na-
kakube, pelo conjunto de 
três gravuras "Serigrafia A, 
B, C, (prêmio Câmara Muni-
cipal de Santos), no valor de 
Cr$ 2.000,00). 

Representantes de três or-
ganizações bancárias da pra-
ça fizeram a entrega dos 
prêmios de aquisição no va-
lor de Cr$ 2.000,00, dados a 
Luiz Hamen (Prêmio First 
National City Bank) pela 
pintura "Novos Rumos", a 
Armando Moral Sendin (prê-
mio Banco da Economia de 
São Paulo) pela pintura "O 
Homem e Sua Solidão" e "O 
Cêrco", e a Pedro Tort (Prê-
mio Aquisição Banco Lar 
Brasileiro), pela p i n t u r a 
"Ocre e Rosa". 

Representando "A Tribu-
na", u relações-públicas des-
te jornal dr. Ywaldo Mar-
tins Ferreira fêz entrega do 
cheque no valor de Cr$ 2 
mil a Célia Cotrin Alves, 
prêmio aquisição pelo tra-
balho "Namorados". O dire-
tor do CCBEU, Paulo Prado 
Neto, entregou prêmio aqui-
sição a Régis Machado Silva 
pelo conjunto de sua obra 
"Construção I, II e III". 

A Prefeitura Municipal de 
Santos, através da SECTUR, 
homenageou ainda o ven-
cedor do Concurso de Carta-
zes que divulgou o Salão, 
Édison Braga, e entregou 
brindes à comissão organiza-
dora —- formada por Paulo 
Prado Neto, Nazareth da 
Motta Leite, Romeo de Gra-
ça, Francisco Antônio Pen-
teado Caldas e Romeo Estê-
ves Martins, e à comissão 
de seleção integrada peloa 
críticos Paulo Mendes de 
Almeida, Ivo Zanini, Valde-
mar da Costa e pelos artis-
tas Franco da Sérmide Ga-
violi e Lizette Levy. 
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