


Outros críticos passaram pelo júri do Salão, entre eles, Lisetta Levi, Berço Udler, Paulo Mendes 
de Almeida, Wolfgang Pfeiffer, Ernestina Karman, Casimiro Xavier de Mendonça, Paulo Klein, 
Ivo Zanini, Olivio Tavares de Araujo e Beutenmuller. O Salão também não ficou imune à 
necessidade, bastante discutível, de ter sempre um artista em seus júris. Assim, desde Paulo 
Mentem a Sadlotto, passando por Paulo Chaves, Anésia Pacheco Chaves e Leon Ferrari, entre 
muitos que participaram de suas comissões julgadoras. 

O número dos inscritos, pelo que se deduz dos salões ao longo do tempo, era sempre enorme. 
Uma média de 50-60 era aceita, mas nos anos 60 e 70 passavam de 100 artistas por evento, 
o que demonstra por certo um critério de abertura por parte dos júris constituídos, pois em 1974 
passavam de 200 os artistas selecionados. Uma multidão. 

Quem expõe em Santo André ? Em geral, artistas locais, é claro, seguido, nas primeiras edições 
do Salão, por jovens artistas de São Paulo e raras vezes de outros Estados (como foi o caso 
de Espindola de Cuiabá, de Manfredo Souza Netto (1972) então ainda residente em Belo 
Horizonte, ou de artistas de Campinas, como Biojone). Se no primeiro salão Espindola, Toyota 
e Grudzinski são premiados, entre outros, e no segundo Salão, Antonio H. Amaral, Sendini, 
Fiaminghi, Charoux e Odila Me^iner, de Ribeirão Preto, já ,no salão de 1970, além de Grudzinski, 
Aldir Mendes de Souza e Alex Vallauri recebem prêmio, além de Raimo, Ernestina Karman e 
Thomaz lanelli. 
Um cuidado especial se percebe com os primeiros catálagos, sendo que o de 1974 tem a capa 
de Lothar Charoux. Mas os formatos variam , o que não deveria ocorrer para preservar uma 
linha gráfica (e mesmo para fins de arquivo), embora a coleção constitua uma pista curiosa para 
algumas considerações. 

Uma delas, é a mudança a partir de 1978, quando por cinco edições (de 78 a 82), o evento 
passa a institular-se Salão de Arte Contemporânea, como a privilegiar a produção emergente 
ou os jovens artistas. Nesse I Salão Jovem são selecionados artistas que fariam carreira nos 
anos 70 e mesmo na década seguinte, como Hudinilson Jr., Niculitcheff e Yara Guasque, 
gravadora hoje residente em Florianópolis. Ao mesmo tempo deve-se lembrar que Sérgio 
Fingermann, que na última Bienal de Havana tem uma representação especial, comparece ao 
Salão de 1971, ao mesmo tempo que Nakakubo, Vera llce, e mesmo Carlos Lemos, arquiteto-pintor. 

O que parece difícil de compreensão no evento de 1978 é a premiação de projeto de autoria de 
Iracy Nitsche, para a realização de mural na Sala de Leitura da Biblioteca Municipal, no Centro 
Cívico, quando tinha se candidatado, entre outros, Luis Sadlotto, prata da casa, natural de 
Santo André e morador desta cidade, um dos grandes nomes de nosso movimento concretista 
dos anos 50. 


