Mostra de artistas premiados
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• Numa dar. demonstraçio de que

as anes estio realmente em alta na
reailo. expressivo mimcro de pessoas
marcou presença na abcrtluI d. mos11'11 que reúne anistas premiados dcX
lO XIII Sallo de Arte Conlempori.
nca c V 5.110 Jovem de Arte Contemporinca, no 11110 de exposiçõcs
do Centro Clvico de Santo Andrt A
"romoçAo é da Sccrctuia de EducaçJo, Cultur. c EsportCl.
• A solenidade de abertura, .J&n
das ~resençu de Arnold Cipriano
Garaa, diretor de Educaçlo c Cultufll c Gabriel Bl8nchi. da Sccmaria clt
Educaçlo. Cultur. c Esportes c organizador da moslfl, compareceram
muitos amiaOl c familiares dOI arli5las ...
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Cipria/to r Arnold Cipriano

Allan Kardec Cardoso 1 =iuuI. Wil·
Souza. Ven de Caquara.,
Diana Manire.. ClAudIO GonçalYcs
de Oliveira. Donato Vcrlld. ".usto
Ribeiro. Ca rlos Henrique ãmton c

lOfI de OIl\'ar.ill

Charbd Run. EI OUI,
• A mostra estar' abert. a vilitaçlo
pública até 9 de março, sempre de
terça a dominJlo. das 14 ... 22h .
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Visuais/Crítica

Premiados com obras
recentes em Sto. André
Criado em 1968. na administraçllo
Fioravante Zampol, por Nair Lacerda

e Miller de Paiva c Silva, entdo responsáveis pela polltica cultural do Munid·
pio. o Salto de Anc Contemporinea
de Santo Andrt finnou -se:, desde o inl·
cio. em runção de sua seriedade e bOI!

organiuçio. COmo um dos 10 mais
impocuntes salOes oficiaia do Pais.
Esta posição t mantida até o presente,
PUblico c critica acompanharam

com interesse o 5al1l0 de Arte ContempetAnea desde sua primeira versão.
Por essa razlo, e pela qualidade acima
comentada, sua desativação foi muito
sentida entre 1977 c 1981 . assim como

seu retorno (oi aplaudido em 1982. Por
(orça de dispositiVOreaulameotar. seus

pr~mios sem pre foram de natureza
aquisitiva. o que permitiu à Prefeitura
formar um acervo que está a reclamar,
por l ua quantidade e qualidade, um
local adequado para conservação e
exposição ao público. Espera-se que,
em futuro nlo muito distante, as autoridades municipais possam reunir o
acervo formado num Museu.
Passado o período entre o natal e o
carnaval, tradIcionalmente de pragramaçlo cultural fraca, devido ao perlodo de rériu escolares. principalmente
no circuito das aalelias, a Secretaria da
Educaçlo, Cultura eElPortCl de Santo
André. abriu, 1'10 Salto de Exposições
do Centro Civico, uma mostra de artistas destacados com PràniosAquisiçlo

na segunda fase do Salio de Arte ContempcnAnea ( 1982 a 1985) e no V Sallo
J ovem de Arte ContemporAnca.
Foram convidados a expor artistas
premiadOJ nate perlodo e que nlo
tiveram oportunidade anterior de mostrar seUl trabalhos no local, a nio ser
nos mencionados salões.
A eJtposiçlo atual. q~ pode ser
visitada de terça a domina0. das 14 la
22h. até 9 de março, reune trabalhos de
Carlos Zamzon, Charbel Hanna EI
Olro. Cláudio Gonçalves. Dek (Alhln
Kardec Ca rdoso Teixeira), Diana
Martire, Donato Velei, Fausto Ribeiro, Geraldp ,\jllr52" Graciela Rodri·
ral a Altenfeldcr Sangues, Mana
tos, Maria dos Anjos. Mério Fiori,
Mauro Claro, Mauro Morini, ~
Norberto Slori. 0sYã1(Jõ
Roaério Carlos GUlaldo
de Oliveira, Vai do Recheio, Veta
Berlhe, Vera de Cerqueira. Vitor Reif,
Vara Guasone e Wilson de Oliveira
Souza.
As obras apresentadas resultaram
numa mostra de nlvel profissional, que
vale a pcna ser vista. Apesar de estes
artistas terem sido premiados h' pouco
tempo, valeria a pena expor também os
trabalhos premiados de suu autorias,
hoje no acervo da Prefei tura, para per.
mitir ao visitante uma avahaçio da
evoluçto da obra de cada um deles desde a premiaçlo.

de seus trabalhos, na abertura

