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O MARGS viveu, no ultimo trimestre do ano, o ven- 
daval dos Salões. Esta instituição tão antiga quanto 
questionada gera, a cada mudança, inquietação da 
mesma intensidade das medidas introduzidas.
O Salão de Cerâmica do MARGS, em sua VII edi
ção, ousou não conferir o primeiro prêmio. O 9.° Sa
lão Nacional de Artes Plásticas conceituado pe
la Comissão Nacional de Artes Plásticas e executado 
pelo Instituto Nacional de Artes Plasticas/FU N AR- 
TE/MinC, assumiu novo formato ao descentralizar suas 
ações, fixando cinco pólos regionais, mais um salão 
compacto para os 30 artistas premiados como resul
tante final. Comissões de seleção, premiação, monta
gem e divulgação viajaram Brasil afora numa iniciati- | 
va que so poderá ser corretamente avaliada a partir 
da abertura do 9? SNAP. E, "last but not least", o even
to Caminhos do Desenho Brasileiro, que em sua 
primeira edicao e formato nào-convencional, gerou, em 
Porto Alegre, a convencional polêmica, mas acabou fa
zendo nascer um salao saudado pela imprensa como 
o melhor do país no seu gênero.

Resultados a parte — pois destes so o tempo sabe 
— o processo parece ser, mesmo, movido a polêmicas.
As palavras SALÀO
dam de mõos dadas e sao muito encontradiças nas ce-
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znft o :oõto2Salões: eis a questão.Salão Preto e Branco
Célia Cimbalista
Artista Plástico/SP

(Júri do VII Salão de Cerâmica 
Promovido pelo MARGS)

Iberê Camargo
Artista Plástico/RS

Foto: Ruy Varella
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los mais modernos métodos de 
propaganda.
Mas, no sistema da arte, alguém 
tem que produzi-la para que seja di
fundida, veiculada para o público. 
O artista é aquele que deve poder 
se utilizar de formas de expressão 
que tenham vigor, que não sejam 
meros sustentáculos de valores per
didos. Isto não significa que só as 
linguagens altamente tecnológicas 
sejam as únicas passíveis de eleição 
pelos artistas.
A estrutura da difusão da arte não 
é o único fator determinante da pro
dução artística — há inúmeros ou
tros — mas, certamente, desempe
nha papel de importância e é nela 
que está inserida a instituição sobre 
a qual estamos refletindo. O que me 
preocupa, e é esta a questão que 
quero aqui deixar em aberto, pois 
que, certamente, não tenho respos
ta para ela, é: Quais seriam as for
mas de difusão da arte mais aptas 
a ensejar ao artista chegar a pro
duções compatíveis com a contem- 
poraneidade? E quais delas obs
truem este caminho, colocando-se 
para o público e para o artista co
mo verdadeiros tapa-olhos, sugan
do nossas energias produtivas, nos 
induzindo a laborar em erro? Quais 
as que, uma vez inadequadas, são 
passíveis de transformação? Quais 
as que são realmente anacrônicas? 
ONDE SE ENCONTRA A INSTITUI
ÇÃO SALÃO?

Penso que a reflexão sobre os salões 
deve estar inserida num contexto 
mais amplo que é o das estruturas 
da difusão da arte.
Nos anos 60 - 70 vigoraram no 
campo da arte as idéias bem nos
sas conhecidas da destruição da 
obra, da valorização dos processos, 
da improvisação, do efêmero. Daí 
os happenings, as interferências etc. 
Isto tudo desembocou em acirradas 
críticas às instituições, acusadas de 
conservadoras e mesmo reacioná
rias. Foram postos em cheque os 
festivais, os concertos, os museus, os 
salões e concursos, as grandes mos
tras. Vimos isto de perto com a cri
se pela qual passou a Bienal de São 
Paulo - seu empobrecimento, os boi
cotes que sofreu, o descrédito em 
que caiu.
Vivemos agora um período em que 
há grande interesse na produção de 
épocas anteriores — tanto no que 
se refere aos objetos em si, haven
do um florescente mercado interna
cional de obras de arte que englo
ba também a produção atual — 
quanto no que diz respeito às idéias 
e tendências; é só pensarmos como 
exemplos, no neo-expressionismo, 
neo-concretismo, 
abstracionismo, na revalorização de 
técnicas e suportes tradicionais co
mo a pintura e o desenho, que es
tamos presenciando, ao lado, evi
dentemente, da utilização de novas 
linguagens de alta tecnologia. Po
demos, é claro, questionar o apego 
a formas já tradicionais que, como 
bem colocou Lucia Santaela em ar
tigo recente, “continuam sendo cha
madas de arte não só por serem 
rentáveis, mas por se fundamenta
rem em valores que, uma vez per
didos, passam a valer mais." Mas

não é esta nossa questão de agora. 
Parece que, como conseqüência da 
revalorização de certos aspectos 
consagrados da arte, há um forta
lecimento das instituições às quais se 
confere crédito amplo. Multiplicam- 
se os museus, os centros culturais, as 
galerias, os salões. O mecenato res
surge de roupa nova, amparado 
pelo Estado. Fortalecem-se as gran
des mostras e nestas seus curadores 
têm importância fundamental e im-

54

Em 1954, o Plano Aranha classi
ficou as tintas para pintura artística 
na 5? categoria, a dos supérfluos. 
Foi, então, que tive a idéia de reali
zar um Salão sem cor, em preto e 
branco, como forma de protesto.

Lancei a idéia e meus colegas a 
realizaram com decisão.

Dividi a liderança com Dejanira, 
mulher de muita garra.

Como membro da Comissão Na
cional de Belas-Artes, órgão oficial, 
atuei na sombra. Influi na escolha 
de um júri que assumiu o compro
misso de não aceitar obras que não 
fossem em preto e branco.

Tivemos total cobertura da im
prensa, que encontrou no movimen
to um ótimo pretexto para atacar o 
governo de Vargas.

Vencemos: as tintas foram postas 
na 2? categoria.

Como a vitória só interessasse aos 
artistas, a imprensa a noticiou dis
cretamente. Manchete virou pé de 
página.

neo-
primem, cada um deles, conotações 
especiais aos eventos sob sua res
ponsabilidade. É possível fazer-se 
uma leitura das mostras que são, 
por si só, todo um discurso crítico. 
A mostra é uma obra em si que se 
sobrepõe de forma privilegiada às 
obras em apresentação.
As estruturas da difusão da arte são 
armadas, construídas com as várias 
instituições acima referidas, apoia
das pelos mecanismos de divulga
ção — imprensa escrita, falada, te
levisiva — que estão permeados pe-
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Salão: o Passaporte 

Ideal para o Artista?
para ofensas pessoais.

O salão pode não construir uma 
carreira ou um artista, mas a pas
sagem por ele dá experiência em 
muitos aspectos e setores variados.

Os cortes nos salões têm crônicas 
divertidas, são geralmente mais co
mentados do que as premiações. 
Nos anos 70 os artistas matinham 
muito mais segredo sobre cortes. 
Hoje os artistas mais jovens se preo
cupam bem menos com esse proble
ma. Mas as listas de recusados co
nhecidos ainda têm o mesmo 
sucesso.

O salão é desvinculado do mer
cado, e a carreira de um artista na 
maioria dos casos está vinculada ao 
mercado.

E interessante ouvir no interior do 
Brasil a expressão "Artista de Sa
lão", que divide as artes plásticas 
em duas categorias. Esse assunto 
seria interessante como tese.

A responsabilidade de uma co
missão julgadora é relativa ao futu
ro, pois o salão é um termômetro e 
exemplo de equilíbrio que vai ser
vir de modelo aos artistas mais 
jovens.

E muito mais simples concorrer em 
um salão do que marcar uma hora 
com um galerista. No salão, o júri 
é pago para julgar e está lá para 
julgar. O galerista recebe um cerco 
cerrado de artistas, e deve ser mais 
difícil, sob esse aspecto, ser galeris
ta do que ser o artista.

O sucesso em muitos salões de ar
te não quer dizer que a obra do ar
tista tenha fôlego. Tenho visto em 
dez anos artistas que desaparecem 
e reaparecem, outros somem com
pletamente quando as escolas se 
tornam suspeitas. Como os museus 
são mais conservadores, pela pró
pria denominação, e as galerias cui
dam de uma série de requisitos, é 
mais fácil mesmo fazer parte de 
uma lista de cem artistas de um sa
lão do que de dez expositores 
anuais de uma galeria. Vale a pe
na salientar que, se a devolução de 
obras fosse por conta dos patroci
nadores, os salões teriam o dobro 
de inscrições.

Salão: "Corta"? "Aceito"! 

"Premia"?
Luis Paulo Baravelli
Artista Plástico/SP

Luiz Henrique Schwanke
Artista Plástico/SC

frente do desenho. A montagem da 
obra pode ser rudimentar, despre- 
tenciosa, o material pode ser pere
cível. O que conta é a obra de ar
te, seja em papelão, isopor, fotos 
etc. E mesmo que vá para museus 
como aquisição, jamais há preocu
pações que não seja a obra em si.

O mercado, que paralelamente 
aos salões é muito importante para 
o circuito artístico, se ressente com 
obras atrás de vidros (mas agora, 
até o nosso "Abaporu" é apresen
tado atrás de vidro, talvez as coisas 
mudem).

Existe uma expectativa em torno 
do mercado e isso não é o mar- 
chand que faz, é todo um contexto 
e, paralelamente aos salões, o ar
tista precisa, para fechar o círculo 
se adaptar a certas contingências.

O salão é importante na medida 
em que revela a aura de uma obra 
de arte em relação ás outras. O jul
gamento é realizado sob a tempe
ratura do conjunto de obras, coisa 
que não se revela numa individual. 
Apesar disso não tira a importância 
da individual.

O salão também é benéfico sob 
os aspectos da democracia. E mais 
revelador do contexto geral das ar
tes plásticas. O júri, escolhidos por 
inscritos e organizadores, conjuga 
pesos e medidas diversos. A ânsia 
de inovar tem sido tanta que se pro
cura, de toda forma, buscar um ou
tro meio que não o salão. Mas o sa
lão é muito jovem na história do 
homem.

Os salões até podem ser dispen
sados da carreira de uma artista, 
mas a turbulência que geram mil ar
tistas com expectativa deve produ
zir algo importante no nível da cul
tura nacional. As brigas em júris, 
quando revelam democracia, tam
bém são válidas, pois trazem em 
pauta assuntos importantes a serem 
discutidos, desde que não resvalem

Foto: Moria Helena Aveline
Nos últimos dois anos participei 

dos júris de três salões: em 85, do 
Salão Nacional no Rio e, em 85 e 
86. do Salão Paulista de Arte Con
temporânea. Vi o trabalho (literal
mente) de milhares de artistas e, pa
ra cada um deles, disse as palavras 
mágicas: "CORTA", "ACEITA" ou 
"PREMIA". Hoje fico tentando 
achar algum sentido nesse julga
mento e no esforço dos artistas e 
das equipes de organização e 
montagem.

E preciso recolocar a velha ques
tão: para que serve um salão, afi
nal? E valerá a pena organizar o 
próximo?

Uma das aflições do júri é ter que 
se pronunciar sobre o trabalho de 
pessoas desconhecidas, entre os 
concorrentes há uma ausência qua
se total de artistas com algum indí
cio de carreira. Suponho que um ar
tista que já tenha um mínimo de pú
blico não queira colocar em verifi
cação suas qualidades. A possibili
dade de ganhar um prêmio é 
atraente, mas o receio de talvez ser 
cortado o coloca na defensiva. Ou 
mesmo a hipótese sofrível de ga
nhar um prêmio menor do que a 
sua suposta posição mereceria. Até 
expor ao lado de principiantes é 
considerado em si desabonador. 
Como os júris nunca são conhecidos 
no momento da inscrição, há ainda 
a possibilidade do artista acabar 
submetendo seu trabalho ao julga
mento de pessoas que ele conside
raria incompetentes, parciais ou 
corruptíveis.

O sucesso de um artista é apenas 
uma questão de prestígio junto aos 
outros. Não há nenhum valor intrín- 
sico ao trabalho que possa ser usa
do como argumento. Se os outros

decidem que tal artista é um mau 
artista, ele é um mau artista, por 
menos que ele goste do veredito e 
por mais cerleza que ele possa ter 
de suas qualidades. Considerando 
a possibilidade (remota, diga-se) 
que o júri ou os funcionários que 
acompanham o julgamento espa
lhem pela cidade o fato vergonho
so de uma rejeição, ou até o escru- 

Foto: Eduardo Cunha

recém-começada pela chance de 
um prêmio ou uma aposta numa im
provável "decoberta" pelas gale
rias. Isso, além de uma taxa não tão 
pequena de mal informados e ma
lucos em geral. Como os principian
tes totais, os amadores, os malucos 
e os mal informados são geralmen
te cortados, o visível da mostra fi
nal são os jovens. O ar levemente 
escolar que paira em um salão tem 
a ver com o fato que lá não estão 
as grandes obras dos mestres da 
época, mas os trabalhos dos artis
tas que alcançaram suficiência pa
ra serem expostos.

Com o salão sendo evitado pelos 
artistas estabelecidos, até mesmo 
sua suposta função de trampolim 
para os jovens fica abalada. Há ver
dadeiros "profissionais" de salão, 
gente que já expôs em 30 deles, ga
nhou vários prêmios e não está nas 
galerias nem nas bienais e nem na 
mídia. Como está definido hoje, o 
salão tem um futuro, o mesmo futu
ro do limbo.

Dizem que jogar xadrez desenvol
ve extraordinariamente a capacida
de de jogar xadrez; assim, a expe
riência de participar de alguns sa
lões, ter seu trabalho aceito ou re
cusado, ver o que foi premiado etc., 
possibilita ao interessado saber co
mo participar de outros salões, en
viar os trabalhos certos para serem 
aceitos e, talvez, até ganhar uma 
medalha de bronze em alguma ci
dade do interior. Mas o caminho 
para as pastagens mais verdes dos 
convites internacionais, das galerias 
de altos preços e das revistas colo
ridas certamente não passa pelos 
salões.

Creio que não devo encerrar sem 
tentar colaborar; afinal os salões
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Luiz Henrique Schwanke

O salão é um passaporte seguro 
do artista para que a crítica tome 
conhecimento do seu trabalho, e es
se é um dos caminhos menos 
complicados.

Em contrapartida, o salão não é 
passaporte para o circuito de mer
cado, salvo raras exceções. Exem
plo: arte s/papel. Não são os gale- 
ristas que têm preconceito com su
portes. Na maioria dos casos a te
la é status e investimento financei
ro, o lado cultural nem conta. (E de
lírio pensar que os óleos s/tela de 
hoje são os mesmos do renascimen
to). O investimento em arte ocupa 
até as páginas de arte, e parece que 
se esquece que o que realmente vai 
dar lucro financeiro é o investimen
to essencialmente cultural. O impor
tante do salão é que o artista não 
precisa se preocupar com o supor
te, pode usar o vidro ou mesmo 
substituir o vidro pelo plástico na

Luis Paulo Baravelli

tínio cruzado de cinco especialistas, 
o artista é levado (talvez de manei
ra não totalmente consciente) a re
jeitar a idéia do salão como um to
do. Salões são lugares onde podem 
acontecer coisas desagradáveis e é 
melhor evitá-los, dizem os subcons
cientes. Há, claro, as objeções, tal
vez mais válidas para o número li
mitado de trabalhos por artista, à 
aglomeração necessariamente he
terogênea, às condições físicas não 
ideais dos espaços de exposição etc.

Assim os salões se tornam o lugar 
apenas dos principiantes e amado
res que não têm nada a perder, e 
dos jovens audaciosos que trocam 
o risco de um arranhão na carreira



existem, têm espaços e verbas. Se
ria tolo não tentar salvá-los. Acho 
que seriam necessárias transforma
ções profundas, todas envolvendo 
mais dinheiro e menos artistas.

E preciso começar pela rejeição 
da idéia demagógica que um salão 
será tanto melhor quanto mais ar
tistas se inscreverem e participarem. 
Digo isso porque nas reuniões pre
paratórias para o júri do III SPAC es
tas palavras foram ditas textualmen
te por um membro da comissão 
organizadora.

Levando isso a uma conseqüência 
lógica e que é sua própria carica
tura: o III SPAC teve 1400 artistas 
inscritos. Com esta amostra, é lícito 
supor que existam uns dez mil artis
tas praticantes no país. O que seria 
um salão com dez mil inscritos e no
ve mil e oitocentos aceitos? (somos 
democráticos, mas alguém deve ter 
um trabalho tão ruim que não há 
democracia que aceite). A três tra
balhos cada um, teríamos 29400 
obras. Um visitante levaria a baga
tela de 490 horas, mais de 61 dias 
úteis de oito horas cada, para ver 
a mostra, dedicando a cada traba
lho o tempo espantoso de um 
rninuto.

Democracia não é isso. No caso 
da arte, é mais a idéia de que a po
pulação toda pudesse ter acesso à 
arte da melhor qualidade possível. 
E democrático por exemplo um mu
seu não cobrar entrada; não é de
mocrático um museu funcionar ape
nas três ou quatro horas por dia, no 
horário comercial. Assim, um salão 
"democrático" pode até ser muito 
pequeno, com muito poucos artis
tas, mas deveria, por exemplo, cir
cular por muitas cidades do interior, 
ficar aberto à noite, que é quando 
as pessoas que trabalham têm tem
po para visitá-lo, ser transformado 
em muitos conjuntos de filmes, livros 
e audio-visuais para as escolas etc. 
etc.

verdade, o júri deveria trabalhar o 
ano inteiro anterior a um salão, per
correndo galerias, museus e ateliês, 
pedindo indicações de nomes publi
camente e convidando artistas, in
dependentemente de inscrições. E 
claro que estas também seriam acei
tas, mas não poderia ser o massa
cre de enviar três trabalhos e espe
rar que o júri adivinhasse em minu
tos o que poderia estar por trás de
les. Mesmo os envios voluntários de
veríam ser um processo de ano in
teiro e talvez também pedir que os 
artistas enviassem junto um porto- 
folio — o mais completo possível, 
com quantas reproduções quises
sem enviar, além de textos e o que 
mais achassem que os apresentas
se. A patir daí, o júri visitaria os ate
liês e faria os convites, não para três 
obrinhas apenas, mas para um con
junto de trabalhos a definir e que

Um Questionário e Sete 

Respostas
Anna Letycia

Artista Plástico/RJ

Todo o ano, quando estamos em 
vésperas da realização do Salão 
Nacional, lá vem aquela lamúria de 
que infelizmente o "Salão é intocá
vel" por se tratar de lei federal (gra
ças a isso é que o Salão ainda exis
te, porque desde que passou para 
a FUNARTE só pensam em acabar 
com ele) e é um dois consumidores 
das verbas do INAP. "Foram gas
tos Cz$ 4 milhões no deste ano, mais 
da metade do dinheiro que o INAP 
dispõe".
Engraçado é que se esquecem de 
dizer, por exemplo, que a sala es
pecial deste ano, com artistas con
vidados, a maioria residentes no Rio 
e São Paulo, vai custar ao INAP Cz$ 
2.273,38, mais da metade do cus
to do Salão Nacional, que atende, 
este sim, ao país inteiro, sem convi
te, sem curadores, etc. etc. etc. etc. 
A sala especial foi criada há alguns 
anos, não é o salão, não é intocá
vel porque não é lei alguma.
Se esquecem também que a verba 
anual de 24 mil dólares consignada 
no orçamento da União para o Sa
lão, foi com o Salão para a 
FUNARTE.
Diz o diretor do INAP que a gran
de atração deste ano não será o Sa
lão, mas a Sala Especial. O custo 
desta não entra na entrevista. 
Acho que os artistas têm de opinar, 
têm de checar e, a rigor, devem par
ticipar mais.
Minha experiência na Comissão 
Nacional, no entanto, demonstra 
que isso não acontece. Quando na 
Comissão Nacional, eu e Frederico 
Morais redigimos um questionário, 
atacando, ponto por ponto, o Regu-

Foto: Arquivo

Como Está Definido 
Hoje, o Salão tem um 
Futuro, o mesmo 
Futuro do Limbo8 9

poderia ser até muito extenso. Ca
da artista deveria ter uma ajuda de 
custo, deveria ser feito um catálogo 
decente, um catálogo "crítico" e 
não uma coleção de figurinhas.

Se isso parece sonhador demais 
basta lembrar que a Bienal de São 
Paulo funciona de um modo muito 
próximo a este e não se compara 
sua importância, "democrática" in
clusive, com a de um salão qual
quer. E preciso usar bastante tem
po, gastar bastante dinheiro, ter in
teligência, organização e coragem, 
e então os salões terão realmente 
futuro.

sinado o protesto e se propôs, dis
cutir com eles o novo regulamento. 
Acho uma conquista importante. E 
preciso ouvir, discutir. Minha gente, 
estamos vivendo um momento em 
que isso pode acontecer, aprovei
tem. Não deixem passar a oportu
nidade. Este ano o Salão Nacional, 
no Rio, exporá apenas 30 artistas; 
sei por experiência, e todos sabem, 
que não é o prêmio do Salão que 
atrai o artista atualmente, mas sim 
a oportunidade de expor em um 
grande centro como o Rio de Janei
ro, conseguir uma exposição ou 
uma galeria.
Agora, para pasmo meu, não hou
ve qualquer reação por parte dos 
artistas brasileiros em relação ao 
novo regulamento do Salão 
Nacional.
Não sabem, não se interessam, es
tá muito longe?

Anna Letycia

lamento, a Lei e propondo alterna
tivas. Nós acreditamos num salão 
aberto e queríamos ouvir a opinião 
des artistas. Enviamos o questioná
rio a centenas de artistas, críticos, 
diretores de museus, membros das 
diversas comissões que passaram 
pelo INAP e recebemos sete 
respostas.
No caso do Salão "Caminhos do 
Desenho Brasileiro", realizado no 
Rio Grande do Sul pelo MARGS, 
quando os artistas locais protesta
ram, achei que estavam certos, que 
havia um critério discriminatório, 
pois incluía convidados e número li
mitado de selecionados. Posterior
mente a direção do Museu enten
deu ouvir os artistas que haviam as-

É importante também atrair artis
tas estabelecidos e não basta para 
isso jogar dinheiro neles. O prêmio 
maior do IV SPAC foi de 50 mil; os 
mestres não se interessaram. Na



Capitalismo Incipiente 

e o Mercado das Artes
Salão: Polêmica sim, 

Escândalo não.
Igor K. Marques
Artista Plástico/RJ

Anico Herskowitz
Artista Plástico/RS Foto: Martin Streibel

Indiscutivelmente, os salões de ar
te têm cumprido ao longo da sua 
história a função de projetar o ar
tista no circuito da arte. O mercado 
de arte espera do artista plástico um 
desempenho confiável, uma produ
ção sólida e constante de obras de 
arte de "qualidade". Espera, igual
mente, "sérias" refêrencias a respei
to do trabalho artístico. O salão de 
arte foi instituido exatamente para 
isto: para conferir um título de ha
bilitação; o referencial para o início 
da cotação no mercado, da obra de 
um artista emergente. Nada melhor 
do que uma instituição "séria", pre
ferivelmente governamental, apa
rentemente desvinculada de interes
ses econômicos imediatistas, para 
garantir, como um museu, o toque 
de nobre idoneidade ao evento. 
Nada há de absolutamente "diabó
lico" ou "anti-ético" neste relacio
namento do circuito comercial da 
arte, instituições culturais governa
mentais e o artista plástico. Nos sa
lões de promoção da indústria au
tomobilística, por exemplo, o obje
tivo é premiar e introduzir no mer
cado os produtos de maior desem
penho, tecnologicamente mais sofis
ticados ou criativos.

Já o artista é lançado, ou melhor, 
jogado dentro de uma rede de re
lações conservadoras e tacanhas de 
um circuito comercial de arte movi
do por um capitalismo incipiente. O 
marchand paternaliza a relação 
profissional, visando apenas a seus 
objetivos mais imediatistas: colecio-

qüentemente abrindo espaço para 
novas discussões em torno da pro
dução artística.

CAMINHOS DO DESENHO 
BRASILEIRO, inaugurado no dia 12 
de novembro deste ano em Porto 
Alegre, tentou superar suas próprias 
limitações estruturais e abordar cer
tas questões realmente significati
vas. Foram colocados em discussão 
certos problemas de organização 
importantes: a categoria de artista 
convidado, o número de artistas se
lecionados, a premiação, a compo
sição da comissão julgadora, a sis
temática da entrega das obras, os 
espaços de exposição, a definição 
de uma sala especial e a inclusão de 
três artistas plásticos na próxima co
missão organizadora do evento. Es
te confronto saudável, entre os ar
tistas e os membros do júri, certa
mente repercutirá de forma positi- 

no próximo CAMINHOS DO DE
SENHO BRASILEIRO.

Foram propostas modificações de 
caráter conceituai por livre iniciati
va da Comissão Julgadora, atuan
do num esforço coletivo de curado
ria, superando a função de meros 
selecionadores e premiadores dos 
artistas inscritos.

Somente quando nós, artistas e 
críticos de arte, que movemos o cir
cuito, recuperarmos o controle de 
nossos meios de produção e deter
minarmos livremente os caminhos 
de nosso trabalho criador, veremos 
modificações estruturais profundas 
em eventos como os salões de arte.

Foto: Max Nouenberg

Em 1984, no II Salão Paulista de 
Arte Contemporânea, houve, não 
propriamente uma polêmica, mas 
sim um escândalo.

O Salão, que deveria ter aconte
cido entre abril e maio de 84, teve 
sua premiação e seleção anuladas, 
sendo aberto inquérito para apurar 
irregularidades. Vindo a realizar-se, 
finalmente, entre quatro de dezem- 

10 bro de 1984 a 20 de janeiro de 
1985.

Soube-se que as fichas de inscri
ção haviam sido falsificadas, 
forjando-se um júri para premiar 
determinado grupo. Os trabalhos 
que haviam vindo de outras regiões, 
permaneceram fechados e intoca
dos, como haviam chegado de seus 
Estados de origem.

A Secretaria de Cultura do Esta
do de São Paulo reconheceu sua fa
lha na organização e, a partir daí, 
reorganizou-se a custo e divulgou 
tudo. Sua única exigência ao novo 
júri (parte dele votado pelos artis
tas) foi a inclusão, sem seleção, das 
obrns que haviam sido premiadas 
ante. iormente, possibilitando ao pú
blico, tirar suas próprias conclusões.

Foi organizado, também, um am
plo debate onde, entre outras coi
sas, foram discutidos: a validade 
dos salões, critérios para organiza
ção e também a forma que os artis
tas teriam para fiscalizar a atuação 
dos envolvidos na organização e 
júri.
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Igor K. Marques.

Anico Flerskowitz nar, investir e especular arbitraria
mente. Mentalidade pequeno- 
burguesa, me parece uma expres
são desgastada, mas ainda a mais 
precisa para definir o comporta
mento da maioria dos circuitos de 
arte brasileiros, que aliás não são 
muitos.

E recentíssima uma participação 
empresarial mais significativa no cir
cuito das artes plásticas que, a mé
dio ou longo prazo, provocará mo
dificações importantes na estrutura 
quase secular dos salões de arte. A 
ampliação do mercado favorecerá 
a absorção de obras realizadas em 
suportes não tradicionais, conse-

va

Desses debates resultou uma pu
blicação que pode servir de cami
nho para o estabelecimento de cri
térios básicos na regulamentação 
de novos eventos.

A importância dessas mostras é 
indiscutível, tanto para os artistas, 
quanto para o público.

Esse é o espaço que têm os jovens 
para mostrar o seu trabalho e for
mar um currículo. Também é o es
paço que existe para a arte experi
mental e novas linguagens que se

encontram fora dos circuitos 
convencionais.

O público entra em contato com 
todas essas manifestações e com 
uma diversidade de obras de jo
vens, que de outra forma, não te
riam oportunidade de ver. Pratica
mente todos os artistas hoje atuan
tes, começaram sua trajetória mos
trando suas obras em salões.



E o Rio Grande do Sul, não## da Arte, uma roda de bicicleta so
bre um tamborete de cozinha, em 
1913, em lugar de abrir-lhe um ca
pítulo, encerrou-o no próprio ato de 
abertura, me pergunto até quando 
vamos ter de aturar bolas de plásti
co, revólveres, sapatos e outros 
ready-mades, retificados, corri
gidos ou não.

Sobre a fragilidade de meus jul
gamentos, ocorreu o seguinte. Mos
traram as telas de um pintor. Eu dis
se, sem nenhuma dúvida, antes de 
qualquer outro membro dã júri se 
pronunciar: ''Não/' Em cima da bu
cha outro jurado disse: “Sim." Ime
diatamente achei o trabalho muito 
bom, chegando até a emocionar- 
me, Não foi preciso mudar o meu 
voto porque o pintor obteve 
maioria.

Uma hora lá, mostrei, com o bi
co do sapato, um cordão no chão 
que tinha sobrado de uma embala
gem. "Duvida que possamos discu
tir horas se isso não é uma obra de 
arte?" — perguntei à Anna Bella 
Geiger. Ela respondeu que a coisa 
muda de figura quando a gente co
nhece o autor, sabe que aquilo tem 
o respaldo de uma obra (posterior
mente li ter Picasso dito que se as 
maçãs de Cézanne não fossem de 
Cézanne não teriam elas nenhuma 
importância). "Então" — argumen
tei — "estamos julgando currículo.

Ao que Baravelli respondeu: "E 
inevitável." Nesse caso, pensei com 
meus botões, não poderemos julgar 
noventa por cento das obras, pois 
são de anônimos, de autores sobre 
os quais nada sabemos.E necessá
rio que a gente aceite julgar saben
do disso, e os candidatos também 
devem estar amadurecidos para 
aceitarem nossas limitações.

Em Porto Alegre, para onde via
jamos depois de São Paulo, os qua
dros estavam alinhados de modo a 
que, num primeiro passeio pelas sa
las, os pudéssemos ver sem o caóti
co amontoamento havido dias an
tes em São Paulo, o mesmo 
repetindo-se semanas depois no Rio 
de Janeiro, certamente pelo nume
roso do envio de obras a estas duas

cidades. A transvanguarda ou neo- 
expressionismo, prestes a explodir 
na Bienal de São Paulo, já assolava

fechadas, o que não significa 
desatualizadas.

O artigo está longo e preciso re
sumir. Há, nas regiões, pequenas 
sementes — persiste essa impressão 
— que esmagamos com o nosso 
olho de ver coisa grande, um pou
co como os fazedores de desertos 
de Euclides da Cunha. Talvez fosse 
preciso esquecermos mais Ia gran 
pittura e conviver com os colecio
nadores locais. Aliás em Porto Ale
gre notei alguma reserva em rela
ção a pintores que tratassem de as
suntos regionais, ou folclóricos, em 
suposto detrimento de uma arte 
"universal". Não esquecer que, de 
Da Vinci a Picasso, todos pintaram 
a pageíança lá deles, novaiorquinos 
ou novazelandeses. Gaúcho não 
pode?
Recife, 30/out./86

• • •

Pode?"
Toneladas de Pastichos, 
Plágios Brabos, nem 
ao menos conscientes

José Cláudio
Artista Plástico/PE

Foto: Arquivo
moda de pintarem em rolos de pa
pel ou tela, sem chassi, obriga es 
ses pintores às mesmas improvisa
ções, sem nada de si, dissolvidos na 
cópia reles, na insuficiência e na im
potência. O mesmo poderia ser di
to dos vídeos e instalações em sua 
maioria, como veriamos mais tarde. 
Predomina a atração pelo estapa
fúrdio, a 
qcademizadu.

Quanto à pintura do natural, as
sunto que me interessa, já a meio o 
julgamento em São Paulo, constata- 
se a sua ausência. Nos poucos 
exemplos, a intelectualização nega 
o modelo. O pintor pode ter esta
do diante da paisagem, ou interior, 
ou figura, mas pratica uma pintura 
prévia. Falta a confiança na Natu
reza, como respondeu Morandi a 
uma pergunta de Darei sobre o que 
estaria fazendo falta na arte 
contemporânea.

Na representação de alguns can
didatos — não falo de pintura do 
natural e sim de todas as tendências
— há casos em que uma peça iso
lada é boa, segundo a estreiteza da 
minha visão, mas as outras 
desmentem-na. Às vezes são três 
plágios diferentes, r-j tentativas de 
plágio — e não que se tenha toma
do um tema e trabalhado sobre ele
— e para meu espanto outros mem
bros do júri consideram que o mé
rito esteja justamente nisso. Eu pre
cisaria mais meditação para assimi
lar a novidade. Me vem que eu es
tou ali como um impostor, mas a ne
cessidade de aprender, com os qua
dros e os colegas do júri, e de sa
ber como anda a cabeça dos pin
tores brasileiros — e não apenas dos 
aprovados que irão aparecer no Sa
lão — faz com que me cale.

Também me ocorre que, quando 
Marcei Duchamp inseriu na História

entre os candidatos reunidos na ca
pital paulista. Se no meio do julga
mento, nos apresentassem um pas
telão, não saberiamos se era para 
julgar ou para comer, como acon
teceu com Herbert Read em ocasião 
semelhante com um par de ovos fri
tos num prato. Tanto que, ao se ini
ciar o exame das obras em Porto 
Alegre, eu disse a Paulo Herkenhoff 
que já não aguentava mais ver 
aquele tipo de pintura, ao que Pau
lo inteligentemente perguntou-me: 
"Então São Paulo pode e o Rio 
Grande do Sul, não?" Daí eu extraí 
a primeira sutileza, isto é, se o jul
gamento tivesse começado por Por
to Alegre o resultado teria sido di
ferente. Embora eu continuasse 
achando que os pintores aprovados 
em São Paulo tinham sido melhores, 
genericamente falando, quanto a 
essa tendência, não deixava de ser 
evidente que à medida em que nos 
deslocávamos de um pólo regional 
a outro, ia havendo uma saturação 
que poderia influir nos votos.
Em Porto Alegre já não me dispu

nha a aprovar determinados artis
tas, pela insistência numa determi
nada pintura que certamente iría- 
mos continuar vendo pelo Brasil 
afora ad nauseam, como eu dis
se, e Anna Bella completou: "Ad 
infinitum."

Até que não foi. Em Brasília en
contramos de tudo um pouco, bons 
primitivos e bons artistas, pouco in
teressados em novas ondas. Muitos 
bons começos, muitos entusiasmos 
juvenis, ou eu assim pensasse por in
fluência da pouca idade da cidade. 
Em Belém e Pernambuco, confirma
do a teoria de Frederico Morais, 
aplicada ao Brasil, d'après Mar
ta Traba, encontramos áreas mais

extravagância
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José Cláudio

Ex-membro de júri do Salão Na
cional, o que tenho a dizer talvez 
não se coadune com o temário pro
posto pela revista, que João Carlos 
Tibursky poderá escoimar em nota 
de pé de página, que já não me 
lembro exatamanente do que me te
nha sido solicitado hoje por telefo
ne. Mas, ao fazer parte do júri do 
Salão no ano passado (1985), che- 
guei a rabiscar algumas anotações, 
por sugestão de Paulo Estelita Her
kenhoff Filho, então presidente do 
INAP e do referido júri, com vistas 
a apresentar uma espécie de rela
tório: tarefa essa não cumprida e da 
qual me quero redimir.

A maior parte das anotações — 
hoje vejo — são de um lirismo total. 
Talvez escapem alguns flagrantes,

se é que a revista comporta essas 
amenidades. São Paulo, 25/out./85, 
Rua Apa, 83. Começa o julgamen
to. Anna Bella Geiger protesta con
tra o uso de couro de bicho numa 
soi-disant escultura, na qual pes
soalmente não vi nada que me en
tusiasmasse (termina sendo aprova
da, a escultura). Sobre a pintura de 
outro candidato, diz Humberto Es
píndola: "Bem acabada." Ao que 
Luiz Paulo Baravelli responde: "Bem 
acabada, mas mal começada." Por 
minha conta noto a desorientação, 
a superficialidade, entre uma mon
tanha de candidatos. Raro algum 
pintor que assuma a sua pintura, 
que seja veemente. Toneladas de 
pastichos, plágios brabos, nem ao 
menos conscientes. Parece que a



!

\

Salões & Instituições

14

»



Os Salões Beneficiam 

a formação dos Acervos 

dos Museus?
Salões sem Naftalina, sem 

Poeira, Mofo ou Formol • • •

Luciano Figueiredo/RJ

Diretor do INAP/FUNARTE Aracy Amaral/SP

Diretora do MAC
(Museu de Arte Contemporânea
da Universidade de São Paulo)

O Salão Deve Ser 
Uma Antena Possante, 
Um Radar, Um Megafone 
Das Questões Culturais

Museus "encalhados" e em 
Estado de semi-paralização 
por ausência de profissionalismo.

Foto: Lena Trindade

Foto: Arquivo

Como diretor do INAP SÓ tçnho 
interesse que o Sdâo Nacional cum- 

_ _ pra o seu papel cultural, seu objeti- 
lo vo básico. Com isto quero dizer que 

para que um empreendimento cul
tural mereça assim ser chamado, se
ja ele institucional ou não, deve ini
cialmente ser uma antena possan 
te, um radar, um megafone das 
questões culturalmente vivas, da 
contemporaneidade. Não há esca
patória fora disto: OU SE É CON
TEMPORÂNEO OU SE É ANTIGO.

Em tempos retroativos como es
tes d'agora, quando uma espécie 
de neo-conservadorismo ameaça se 
instaurar, um evento como o Salão 
Nacional deve exemplar em crité
rios e atuação um posicionamento 
claro sobre si mesmo que demons
tre sua atualidade. Estou, então, 
certo de que esta nova forma que 
o Salão Nacional passa a ter daqui 
por diante e que foi elaborada pe- 
ia CNAP (Comissão Nacional de 
Artes Plásticas) aponta para este 
posicionamento renovador e mais 
em sintonia com os tempos presen
tes, mas creio ainda que este é ape
nas um primeiro passo para uma 
atualização mais profunda. O Salão

vem tolo de interesso, sempre dis
tanciados do sentido real do Salão 
Nacional que é o apoio e difusão 
da produção contemporânea de ar
tes plásticas. Como querer afastar- 
se deste sentido?

A mitificação da qual falo surge 
da grande dificuldade que muitas 
pessoas têm em lidar com questões 
claras, diretas e limpas: não se 
adaptam, não percebem os tempos, 
tentam a todo custo emperrar pro
cessos criativos, questões vivas da 
cultura.

Para estes que querem ser antigos 
tenho a dizer que como diretor do 
INAP não me interessa a naftalina, 
a poeira, o mofo ou o formol de ca- 
becinhas que deram marcha-ré, se
jam estes, artistas, críticos, ex- 
críticos, ex-artistas, promotores cul
turais, entidades culturais que per
deram seu gás, sua batería, seu 
combustível e tentam usar o Salão 
Nacional para manter sua insignifi
cante inoperância cultural.

A estes gostaria de dizer que 
olhem para a produção contempo
rânea pois é ela que é a razão de 
ser do Salão Nacional.
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Arocy Afnarai

.
Luciano Figueiredo Localizar um Artista, cuja 

carreira por vezes termina 
em seu início...Nacional não pode ser uma institui

ção sagrada e austera a ponto de 
dispensar mudanças nele mesmo 
frente a realidade que é o absoluto 
presente, ou seja, a produção 
contemporânea.

Creio mesmo que existe toda uma 
mitificação em torno do Salão Na
cional e com isto dizer que as pes
soas atribuem valores, questões, po
sições que absolutamente não per
tencem ao sentido verdadeiro do 
Salão, e que esta mitificação está no 
fato de que as pessoas usam o Sa
lão Nacional como palco para to
da espécie de discussão num vai e

cão de seus acervos. Recebendo, 
por decreto ou tradição, obras de 
salões regulares, o museu se aco
moda, limitando-se a guardar as 
peças recebidas, catalogá-las e 
exibi-las, quando o faz, sem 
indagar-se da pertinência ou não 
de estarem em suas coleções. Assim, 
sem um planejamento realizado a 
priori o museu não prepara núcleos 
expositivos para exposições alterna
das de acervo, ou publicações, e

mento"? Se o desejável é estimular 
um jovem artista mediante uma pre- 
miação porque não fazê-lo em di
nheiro, auxiliando-o em viagens de 
estudos ou compra de material de 
trabalho?
Nossa reserva se baseia em três 
pontos. O mais importante é o fato 
decorrente desta prática, ou seja, o 
de enfatizar o papel passivo por 
parte das direções dos museus na 
conceituação das linhas de forma-

Considero questionável o próprio 
tema deste texto a nós solicitado. 
Contudo, parece-me interessante 
sua abordagem pela delicadeza do 
assunto e problemas já causados a 
tantos museus de arte no Brasil. Há 
muito que prêmios de aquisição em 
diversas capitais e cidades, em sa
lões anuais, são destinados "a en
riquecer as coleções" de entidades 
museológicas locais. Mas até que 
ponto é verídico esse "enriqueci-



na carreira profissional com um de
senvolvimento apreciável, com tra
jetória comprovada ao longo dos 
anos. A maior parte, infelizmente, 
permanece no limbo dos artistas co
metas ou como promessas de talen
to sem seqüência. Daí porque são 
freqüentes nas coleções de nossos 
museus de arte contemporânea os 
nomes desconhecidos, ou mesmo a 
dificuldade, por parte das equipes 
técnicas, de localizar um artista, cu
ja carreira por vezes termina em seu 
início.
O grande desafio do museu de ar
te moderna ou contemporânea em 
nosso País é, a meu ver, o de infor
mar o público fornecendo-lhe aces
so ao melhor, em matéria de artes 
visuais. Como vencer esse desafio 
apoiando-se num júri não escolhido 
pela direção do museu? Como re
conhecer, na escolha de um grupo 
formado às vezes de forma impro
visada e de acordo com as possibi
lidade de momento, o acerto em 
função de um projeto cultural pre
visto pelo museu para sua ação 
frente à comunidade?
Claro que penso sempre em termos 
de uma direção profissional, com 
trabalho à frente de uma entidade 
a partir de uma linha de ataque pa
ra uma realização que se quer pro
fícua. E não poderiamos pensar de 
outra maneira, tendo em vista os 
museus "encalhados" em nosso 
País, ou aqueles em estado de semi- 
paralisacão em função, exatamen
te, da ausência de profissionalismo. 
E se desejamos museus em cresci
mento, com um nível cultural mais 
elevado, como aceitar "doações" 
motivadas pura e simplesmente pe
la necessidade de encontrar um es
paço de depósito para prêmios que 
visam prestigiar politicamente ór
gãos municipais ou estaduais atra
vés da realização regular desses 
salões?
Uma saída interessante poderia ser, 
após a premiação de cada salão, 
que as obras contempladas fossem 
submetidas à apreciação dos mu
seus locais — direção e conselhos 
respectivos — para análise dos ca

sos que eventualmente poderiam in
teressar à entidade. Porque premia
ção em dinheiro, convenhamos, 
sempre interessou ao artista, em es
pecial se jovem, pois no período de 
afirmação profissional as dificulda
des são enormes. Porém, deve-se 
sempre considerar, igualmente, as 
contingências em que se debatem 
os museus. Porque há, também, fre- 
qüentemente, os casos de artistas 
que, quando realizam uma obra de 
grande porte físico, independente
mente de seu nível de qualidade, 
pensam-na já diretamente num mu
seu como destino. Como se museu 
fosse depósito, no caso, prestigioso. 
Porém o museu tem um caráter cien
tífico, mesmo aquele destinado às 
artes. E, como tal, tem sua metodo
logia de trabalho, de apresentação 
de sua coleção ao público, e de di
dática em função de seus visitantes. 
Daí porque quem deve impor as re
gras é a entidade museológica, em 
função de sua atividade cultural, e 
não "o salão", em decorrência de 
seu desejo de animação e projeção 
da criatividade que emerge anual
mente. As funções do museu e do 
salão são diversas e somente do res
peito mútuo é que pode nascer uma 
interação positiva.

nem tem a preocupação, que a nos
so ver deveria ser prioritária, de 
"pensar" a direção de sua coleção 
em função de um projeto cultural 
definido. Quando de nossa expe
riência museológica à frente da Pi
nacoteca do Estado de São Paulo, 
foi somente após demorado proces
so que conseguimos fazer abolir de 
ereto que nos ofertava anualmente 
os "prêmios de aquisição" do salão 
estadual de arte contemporânea. 
Pena, a meu ver, foi que, aparente
mente, essa medida foi revogada e 
novamente parece que a entidade 
volta a receber anualmente "um lo
te" de obras não selecionadas, co
mo o deveríam rigorosamente ser as 
doações e aquisições, por sua dire
ção e conselho de orientação.
Por outro lado a chegada a um mu
seu de prêmios de aquisição favo
rece a heterogeneidade qualitativa 
dos acervos brasileiros, em geral 
formados de maneira aleatória. E 
no caso da procedência a partir de 
salões chegam aos museus os ecos 
do gosto de um tempo, através do 

1 8 subjetivismo inevitável dos membros 
dos júris dos salões. Por sua vez, é 
bom lembrar que para uma entida
de museológica, cada peça entra
da na coleção significa uma respon
sabilidade por parte do Museu em 
vários níveis: essa obra deve ser al
vo de catalogação, pesquisa, con
servação e divulgação.
Daí porque deve-se pensar três ve
zes antes de incluir uma nova peça 
no Museu e todos os nossos equívo
cos redundam em trabalho desgas
tante para as equipes técnicas da 
entidade sem um retorno cultural de 
nível compatível com o esforço 
realizado.
O terceiro ponto, e o mais usual no 
Brasil, é de que o salão se conver
teu, nos últimos 20 anos, ou mais, 
em processo de afirmação ou de 
acesso ao meio artístico entre aspas 
ou real, por parte de artistas jovens. 
Assim, os prêmios de aquisição fre- 
qüentemente contemplam "promes
sas" que se apresentam pela pri
meira vez ao público. Uma peque
na parte destes jovens prosseguem

Salões & Crí ticos
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Os Salões de Arte surgiram com 
as sociedades capitalistas, ou seja, 
no momento em que a produção ar
tística autonomizou-se, enquanto 
campo e prática simbólicos. 
Articulando-se a uma parte especí
fica do social, ela adquiriu um pe
so ideológico que afirmava seu va
lor enquanto "fazer espiritual" nu
ma sociedade marcada pela produ
ção e consumo de bens materiais. 
Os Salões surgiram quase ao mes
mo tempo que os museus de arte, 
instituições teoricamente neutras e 
acessíveis a todos, marcadas pela 
sacralização de seu espaço físico, 
continente de um "patrimônio co
mum a todos", que são as obras de 
arte. A análise de uma instituição é 
complementar ó outra.

No momento de sua aparição, os 
salões caracterizavam-se por seu 
caráter marcadamente oficial: os jú
ris eram compostos por pessoas li
gadas ao poder político e os artis
tas criteriosamente selecionados por 
sua submissão aos princípios estéti
cos em vigor (princípios estes que 
serviam aos interesses da burguesia 
ascendente). Os Salões cumpriram 
assim, bem como os museus, um pa
pel de legitimação da nova ordem 
vigente. Mas, desde muito cedo, 
ocorreram tentativas, por parte dos 
artistas, de ocupar os espaços sa- 
cralizados para contestar as normas 
sociais. Os Salões, por seu caráter 
temporário e por suas vinculações 
diretas (positivas ou negativas) com 
os movimentos contemporâneos, fo
ram mais abertos a essa ocupação 
do que os museus. Os Salões dos 
Recusados ocorreram na Europa 
desde o século XIX, congregando 
artistas não aceitos pelo sistema ofi-

O exercício da crítica de arte não 
se restringe ao texto jornalístico, fei
to à quente, nem à lenta elabora
ção teórica do ensaio e do livro. A 
crítica, que deve ter sempre uma 
fundamentação histórica e filosófi
ca, pode se realizar também na for
ma de audiovisual, filme, tv, expo
sição, performance, ocasião em 
que, frequentemente deixa de ser 
uma atividade meramente judicati- 
va para se tornar um exercício poé
tico e criativo. Há momentos mesmo 
em que libertando-se de seus obje
tos de reflexão ela ganha autono
mia, é quase um gênero literário.

A crítica de arte se exerce tam
bém na sala de aula ou nos auditó
rios — conferência, debate, seminá
rio etc. E crítica de arte a seleção 
e a premiação de obras de arte, a 
organização de mostras e eventos 
de arte. O salão de arte é um ins
trumento essencial e extremamente 
eficaz não apenas para os artistas, 
mas, também, para os críticos. Ne
les o crítico encontra campo ideal, 
entre seus pares, para o debate, pa
ra a aplicação de seus critérios, pa
ra a aferição de seus conhecimen
tos históricos e para o treino do 
olho, que é tão importante quanto 
o conhecimento teórico. O salão é 
também o campo ideal para o exer
cício da intuição crítica tão neces
sária quanto a inteligência.

O salão de arte tem, para o críti
co, o sentido de uma pesquisa de 
campo: é o momento em que ele 
deixa o gabinete, a biblioteca, a re
dação do jornal para minerar o 
caótico universo da criação. No sa
lão o que vemos, os críticos, são as 
manifestações quase patológicas da
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também, com freqüência, constata 
a extraordinária capacidade inven
tiva dos vários segmentos populares 
de nossa sociedade. Um salão é 
sempre uma aventura e um desafio, 
uma vitória e uma derrota.

Mas se os salões são fundamen
tais para a atividade crítica, penso, 
também, que só aos críticos cabe a 
tarefa de seleção e premiação. En
quanto atividade profissional, a crí
tica só compete aos críticos. Os ar
tistas não devem integrar júris de ar
te, o que não quer dizer que eles 
não tenham capacidade crítica. 
Técnica e culturalmente muitos artis
tas têm competência para a crítica, 
mas eticamente não devem exercê-

Icleia Borsa Cattani
criação, todas as formas de repres
são — social, política, sexual ou cul
tural — da sociedade brasileira, que 
se manifestam em estado bruto nos 
quadros, desenhos e objetos. E tam
bém, claro, o refinamento intelec
tual e emocional, a invenção pura, 
a epifania da criação. No salão, o 
crítico não vê apenas aquilo que ele 
desejaria nem que corresponde à 
sua concepção ideal de arte — nas 
milhares de obras que tem à sua 
frente para analisar, ele encontra a 
verdadeira realidade artística bra
sileira — as desigualdades regio
nais, os desníveis de formação e in
formação, os modismos, os macetes 
e a malandragem artística, mas,

ciai, enquanto que os museus só co
meçaram a ser contestados no sé
culo XX.

Mas não se pode pensar nos Sa
lões e nos museus de arte isolada
mente, como entidades autônomas. 
Eles fazem parte de um sistema ge
ral das artes nas sociedades capita
listas e, por conseguinte, deve-se 
considerar o circuito global da pro
dução, distribuição e consumo dos 
objetos de arte nessas sociedades. 
A instância de produção desses ob
jetos já pressupõe a consciência, 
por parte dos produtores, dos meios 
de distribuição dos mesmos. Tais

meios substituíram os antigos co- 
manditários (clero e nobreza); a dis
tribuição passou a ser então funda
mental, para garantir o consumo da 
obra dentro de um sistema em que 
o valor de troca passou a predomi
nar sobre o valor de uso. Dentro 
desse sistema, um objeto poderá in
clusive ser elaborado especifica
mente para um Salão de artes. Mas 
mesmo que tal fato não ocorra, é 
impossível negar que a simples exis
tência dessas instituições influencia 
e é influenciada pela produção ar
tística das sociedades capitalistas. 
Quanto ao consumo de arte, os Sala.



lões, bem como as outras institui
ções ligadas à arte nessas socieda
des, constituem os espaços circuns
critos para esse fim e são reserva
dos (na prática, embora não na teo
ria) a uma minoria que possui o do
mínio dos códigos culturais necessá
rios 
freqüentação:

"O gozo autêntico desses valo
res [artísticos] só é possível dentro 
de um micro-ambiente cultural res
trito, através de um circuito especí
fico de elite que tem seu núcleo no 
sistema de galerias privadas. Tam
bém os museus e as grandes expo
sições oficiais estão estreitamente li
gados a esse micro-ambiente por
que, apesar de estarem teoricamen
te abertos ao grande público, na 
prática são dificilmente acessíveis 
aos que não possuem uma adequa
da preparação cultural".1

O circuito de produção, distribui
ção e consumo da arte condiciona 
também a valorização da "aura" 
da obra única,2 que ainda perma
nece, apesar das contestações dos 
movimentos de vanguarda das dé
cadas passadas, e que está sendo 
inclusive intensamente resgatada 
nos últimos anos. O que diferencia, 
basicamente, um Salão de arte de 
um Salão de automóveis? Nas socie
dades capitalistas, ambos os obje
tos serão trocados pelo mesmo ele
mento indiferenciado e homogenei
zado que é a moeda. O que os di
ferencia é o fato de que os objetos 
artísticos estão socialmente investi
dos de um sentido mítico, que tem 
a ver com seu caráter de obra úni
ca, original e rara. Numa socieda
de, marcada pela produção em sé
rie, o objeto único é (teoricamente) 
sem preço. Também a figura do ar
tista enquanto "ser criador", qua
se de exceção, é um elemento que 
favorece o sistema das artes, na me
dida em que sua mitificação auxilia 
na valorização do produto. Quem 
não sabe o que significa possuir um 
"Picasso", qualquer que seja, em
bora sua produção, como a de 
qualquer artista, possua seus altos 
e baixos?

Os Salões de arte, com seu siste
ma de seleção e premiação, refor
çam muitas vezes esse caráter míti
co da obra e de seu criador, além 
de auxiliarem na criação de modas 
e hierarquias que irão pesar direta
mente no mercado de obras de ar
te. E fundamental a questão da vin- 
culação do sistema de artes das so
ciedades capitalistas contemporâ
neas ao mercado artístico.

Seria ingenuidade pensar em 
qualquer instituição contemporânea 
de arte (museus, salões, salas ofi
ciais de exposições, etc) sem pensá- 
la em ligação com o mercado.

Mas os Salões de artes existem, 
atualmente, como espaços contra
ditórios. Por um lado, como já foi di
to anteriormente, como espaços de 
legitimação e sacralizaçâo de deter
minadas produções, para o que 
contribui o necessário patrocínio de

e premiação e malgrado aos inte
resses que em parte os condicionam 
e eventualmente os descaracteri
zam, como os espaços que mais in
citam a visões de conjunto da pro
dução artística contemporânea. Eles 
também acolhem, muitas vezes, 
provocações que mexem com os 
conceitos já aceitos de arte, e inci
tam a confrontações pela coexistên
cia, no mesmo espaço, de propos
tas distintas e até mesmo contradi
tórias. Eles podem refletir de modo 
abrangente e inclusive, auxiliar a 
produzir o intenso dinamismo e a 
grande diversidade de tendências 
da produção artística contemporâ
nea. No Brasil, principalmente nas 
regiões periféricas, deslocadas dos 
centros de poder, os Salões desem
penham basicamente esse papel, 
em ambientes que são historicamen
te carentes de espaços destinados à 
distribuição da produção artística. 
Papel excelente e insubstituível? Cer
tamente não. Mas não adianta pen
sar em sua supressão se não se con
siderar a possibilidade real de im
plantação de formas alternativas 
dessa distribuição, a fim de que a 
produção artística possa cumprir 
outra função no social.

A Maratona dos Salões
Olívio Tavares de Araújo

Crítico de Arte/SP

(Júri do 9? Salão Nacional de Artes Plásticas)
suficientes à sua
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Os Salões Mexem 
Com os Conceitos de 
Arte e Incitam a 
Confrontações

custo final por obra pendurada, 
chegaríamos a uma cifra assustado
ra. Ela poria em questão a própria 
validade do salão. Aliás, afirmo 
desde já, que, para o ano que vem, 
a meu ver, o projeto tem que ser re
pensado direitinho, com vistas a so
luções mais racionais que as deste 
ano.

polêmicos) pelo crivo de um júri que 
não tem o dom da infalibilidade e, oo 
em oitenta por cento dos casos, 
reembalar e devolver, sem expor, ao 
remetente, pagando outro frete. No 
entanto, tenho refletido longamen
te em busca de soluções alternati
vas, e não as descobri ainda. En
quanto houver o atual sistema de 
consumo das artes visuais dentro de 
nossa sociedade capitalista (que in
clui a obra única e sua mística, a co
mercialização, a posse, o colecionis- 
mo), os artistas têm que percorrer 
um caminho que passa pelos salões. 
Através deles se inicia, ainda, o que 
se chama "uma carreira"; e o ar
tista começa a conquistar o seu lu
gar ao sol.

Sei que estou falando o óbvio, 
mas prefiro manter a questão neste 
nível rasteiro e objetivo. Não há, 
aqui, grandes teorias a fazer. Os sa
lões são monstrengos antiquados, 
quase dinossauros, provavelmente 
condenados a desaparecer pela 
evolução da função social da arte, 
pelas mudanças dos sistemas so
ciais, pelo progresso, enfim. Mas 
não tenho nenhuma noção de
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entidades estatais ou privadas que, 
em contrapartida ao seu investimen
to financeiro, exercem na maioria 
das vezes, de modo mais ou menos 
velado, uma função de controle. Por 
outro lado, os Salões servem atual
mente como espaços de reflexão so
bre a produção artística contempo
rânea e, nesse sentido, desempe
nham um papel importante dentro 
dos limites da sociedade burguesa.

Os museus permanecem ainda, 
na sua maioria, como instituições li
gadas fundamentalmente à guarda 
e à conservação de um patrimônio. 
As galerias de arte não possuem o 
compromisso de oferecer panora
mas da produção contemporânea e 
caracterizam-se, muitas vezes, (no 
caso das grandes galerias) por sua 
opção por determinada tendência 
formal. Os Salões permanecem as
sim, apesar das inevitáveis margens 
de erro em seus critérios de seleção

Olívio Tavares de Araújo
POLI, Francesco. Producción 

artística y mercado. Barcelona, 
Ed. Gustavo Gili, 1976, p. 22. 
2Ver, a respeito da aura, o admirá
vel ensaio de Walter Benjamin, A 
Obra de Arte na Época de 
seus Meios de Produção. In: 
VELHO, Gilberto. Sociologia da 
Arte IV. Rio de Janeiro, Zahar, 
1969.

E por que conto tudo isso em de
talhes? Porque saio deste Salão Na
cional, apesar de tudo, ainda con
vencido de que são necessários os 
salões. Esta é uma velha discussão. 
Pelo menos há quinze anos vem-se 
colocando em dúvida tal processo 
de amostragem coletiva segundo 
regras antiquadas, que obrigam a 
mecânicas onde o dispêndio de 
energia parece superior aos bene
fícios. A própria Bienal — que à sua 
maneira é um salão — tem sido con
tinuamente contestada. Concordo 
que nada há de mais anacrônico, 
em plena era da informática, que o 
enorme esforço de enviar obras de 
uma cidade para outra, depois de 
tê-las embalado, pagar o transpor
te, desembalá-las, passá-las durante 
dois minutos (cinco, nos casos mais .

Acabo de participar da verdadei
ra maratona que foi o júri de pre
miação do 9? Salão Nacional de 
Artes Plásticas. Em nove dias, per- 
corri, junto com mais quatro colegas 
e dois funcionários da FUNARTE, 
cinco capitais brasileiras num rotei
ro que, por motivos técnicos, não 
era organizado por um critério geo
gráfico (Belo Horizonte/Brasília/Por
to Alegre/Belém/Recife). Pouco an
tes de nós, já haviam estado nas ci
dades diversos outros funcionários 
que se encarregavam da monta
gem, também a cargo da FUNAR- 
TE, com a cooperação (às vezes, mí
nima) dos polos regionais. Além de 
ser exaustiva, sei que essa experiên
cia custou muito, muito dinheiro. Se 
estabelecéssemos uma relação de



questão ampla e genérica. Gosta
ria de falar ainda um pouquinho so
bre um caso específico: o salão pro
duzido pelo MARGS com o título 
"CAMINHOS DO DESENHO 
BRASILEIRO".

Sei que houve polêmica a seu res
peito, principalmente com relação à 
existência de artistas inscritos e ar
tistas convidados. Essa polêmica me 
parece descabida. Há vários anos, 
iem sido norma convir que compe
te aos salões cumprir uma função 
cultural e suprir as deficiências das 
amostragens comerciais. Para isso, 
muitos têm criado salas especiais de 
convidados. Elas existiram no último 
Salão Paulista (em número de qua
tro), assim como-existirão no próxi
mo Salão Nacional. Estabelece-se 
uma curadoria de confiabilidade — 
embora também ela não se preten
da nunca infalível — , cuja função

quando é que isso vai acontecer. 
Aconteceria numa sociedade, por 
enquanto utópica, em que fossem 
inteiramente outros os processos de 
revelação e fruição da obra. Até lá, 
veremos sempre a mesma repetição 
de rituais, os mesmos riscos de er
ro, desperdícios de esforços — e, 
por conseqüência, as mesmas bri
gas em torno dos salões. Posso ci
tar um só exemplo, recente, que me 
leva a legitimar a existência dessa 
instituição tão contestada. No últi
mo Salão Paulista, há quatro meses, 
de cujo júri também participei, ha
via uma incontestável vocação de 
pintor, que nenhum dos jurados co
nhecia, mas se impunha tranqüila- 
mente com três telas de grandes di
mensões e atualidade talvez até in
tuitiva. O autor, Sérgio Guerini, re
cebeu um dos prêmios de aquisição 
e, certamente consolidou posições. 
Vim a saber, depois, que se trata de 
um ex-feirante que, ainda hoje, vi
ve da venda de galinhas. Não te
nhamos dúvidas: um caso como o 

^ _ de Guerini, que tem condições pa- 
ra vir a produzir uma obra sólida, 
só seria possível através de um sa
lão. N,em acesso ele conseguiría aos 
outros sistemas de amostragem.

Aliás, para muitíssimos artistas, e 
não só para os jovens principiantes, 
— para todos os artistas que não se
jam hoje vedetes quase consagra
das — , os outros sistemas estão 
progressivamente mais fechados. 
Os "marchands" se tornaram mui
to poderosos com os recentes pro
gressos do mercado e não têm tem
po (nem vontade, creio) de exami
nar as novas vocações. Por outro la
do, se pautam, como sabemos, por 
critérios de sucesso comercial e, co
mo regra, o artista jovem não tem 
a menor chance de consegui-lo. 
Não só por ser desconhecido, mas 
também por estar procurando des
cobrir uma linguagem ainda des
gastada pelo uso. O estreitamento 
das chances de ser visto em outro 
sistema faz com que os salões se tor
nem mais importantes e cresçam de 
função.
Mas falei, até agora, de ume

ta, o salão "CAMINHOS DO DE
SENHO BRASILEIRO" criado pelo 
MARGS. Escrevo este texto antes de 
tê-lo visto; mas tenho a certeza de 
que a experiência concreta das 
obras reforçará minha opinião.

Em que Canto do meu País 

Bizâncio se Esconde?
Marcus de Lontra Costa
Crítico de Arte/RJ

ca com docinhos, que promete ma
terial de boa qualidade para os ar
tistas e depois, passada a festa, es
quece a promessa, ressaqueada, 
num canto qualquer da burocracia.

Apesar de toda essa argumenta
ção eu não defendo, como alguns 
radicais (salve!), a eliminação sumá
ria dos salões de arte. Daria muito 
trabalho e essa luta não merece es
forço. Além do mais, a situação de 
penúria é tanta que não podemos 
desprezar nada, nem mesmo esses 
míseros cruzados, migalhas de pão 
que o poder nos atira, do alto de 
sua bondade... Se o que ele quer 
oferecer é a promoção de Salões, 
vamos a eles, seja em Brasília, Rio, 
São Paulo, Porto Alegre, Itumbiara, 
Juazeiro do Norte, Arapiraca, Bau
ru, Paracatu ou Cruzeiro do Sul. Pa
ra que a atual situação seja altera
da, muita coisa precisa ser transfor
mada: as artes precisam ser ouvidas 
pelo poder. Poder, porém, não se 
ganha; poder se conquista. Para is
so, precisamos de muito esforço, de 
muita luta. E essa luta, essa sim, vale 
a pena ser vivida, vale a pena 
enfrentá-la, vale a pena vencê-la.

Nessa hora, então, teremos um 
verdadeiro país, o país que quere
mos: sem usinas atômicas e com a 
Amazônia protegida; sem terras 
ociosas e com habitação para to
dos; sem miséria e com as mercea
rias cheias; sem analfabetos e trom- 
badinhas, com Cieps por todo o 
Brasil. Nessa hora, então, não tere
mos mais Salões de arte regados a 
prêmios e vinho branco, mas tere
mos Universidades, Museus, Escolas 
de Arte, Ateliês, centros de produ
ção abertos a todos os artistas, a to
dos nós, realistas e radicais, que 
acreditam ser possível a utopia.

Salões de arte são eventos acadê
micos, oriundos do século passado, 
fora de sintonia com as exigências 
do circuito de arte contemporânea. 
Por outro lado, eles ainda se consti
tuem no veículo mais democrático 
para o jovem artista brasileiro po
der veicular a sua produção no seu 
meio profissional.

Tais afirmativas, até certo ponto 
antagônicas, servem como instru
mentos para se compreender as re
lações da arte brasileira com o po
der instituído. O fato é que não exis
te uma política cultural voltada pa
ra o desenvolvimento e o aprimora
mento da produção artística, prefe
rindo o governo adotar comporta
mentos paternalistas e demagógi
cos, como apoiar Salões que se per
dem no brilho fugaz dos "vernissa- 
ges", nas manipulações políticas de 
seleção e premiacão, na histeria de 
alguns artistas, divididos entre ven
cidos e vencedores, nas relações, 
enfim, com a mundanidade e não 
com a inteligência.

O verdadeiro papel das autorida
des, que se pretendam democráti
cas , é promover, desenvolver e in
vestir em institucões geradoras do 
pensamento e da produção artísti
ca, que estão completamente fali
das. Essa situação revela o interes
se das elites brasileiras pela sua pró
pria produção cultural. Enquanto o 
povo explode em criatividade, res
peitando as suas tradições, incre
mentando as suas festas e o seu pra
zer, o único compromisso, histórico, 
da nossa burguesia é explorar a in
competência e a incapacidade ad
ministrativa, armas com as quais ela 
mantém o seu poder. E a tradição 
da ignorância como estratégia de 
conservação de privilégios.

Foto: Arquivo

Os Salões São 
Monstrengos 
Antiquados, quase 
Dinossauros ...
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é detectar os nomes que, naquelas 
determinadas circunstâncias, devem 
ser obrigatoriamente vistos, tendo 
como pano de fundo o panorama 
dos inscritos no salão. Pode-se, evi
dentemente, discordar da lista de 
convidados. Mas isso é muito pes
soal e não coloca em causa a vali
dade do princípio. Acho que esse ti
po de salão misto não só tem o seu 
lugar como é enriquecedor e fecun- 
dante. Possibilita contrastes, parale- 
lismos e confrontos. Traz mais infor
mação, pondo ao alcance do espec
tador exemplos concretos que, em 
outras circunstâncias, não seriam 
vistos. Muita gente, até por vaida
de, não aceita mais ser submetida 
à seleção. Cria um contexto, uma vi
são global mais eficaz e apurada.

Por tudo isso, considero profícua 
e necessária a desgastada institui
ção dos salões de arte e considero 
acertado, em sua essência e propos-

Marcus de Lontra Costa

Num país onde rareia a decência, 
onde políticos de ontem, coniventes 
com a repressão, hoje posam, nos 
palanques, de democratas, onde a 
esperteza e a malandragem ainda 
são qualidades empresariais ("po
bre quando rouba é ladrão, rico é 
esperto"), a estratégia dos Salões 
encaixa-se como uma luva cheirosa 
em mãos não tão cheirosas assim. 
Afinal, inaugurar salões de arte per
mite discursos, promessas de prefei
to, governador e mesmo presiden
tes (Diretas, já!) como o atual, mui
to bonzinho, pintor, poeta, ex-líder 
da "Arena", que nos alimenta a bo-
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História ou 
Imortalizar-se 
pelo Avesso!
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Quando me pedem um depoi
mento sobre salões, sou, instintiva- 
mente, carregado pelos caminhos 
do extinto Salão de Pelotas e do Na
cional de Artes Plásticas.

O de Pelotas, que acompanhei 
com intimidade do seu nascimento 
à morte — 1977/1981 — teve, em 
seu período de existência, um cres
cimento tão surpreendente e estimu
lante que a consciência me determi
na a denodada defesa dos salões. 
Começou tímido, e apenas esta
dual, para transformar-se, em suas 
últimas edições, num acontecimen
to de relevância em todo o País. 
Quantas portas se abriram para jo
vens expositores do Salão de Pelo- 

04% *as' Até mesmo no Rio, como na 
Galeria Banerj, por exemplo, tive
ram vez pintores distinguidos no Sa
lão. E com prazer que hoje folheio 
catálogos, observando que o Salão 
de Pelotas foi o empurrão inicial, e 
por vezes até definitivo, de muitos 
jovens artistas.

Não posso deixar também de de
fender — talvez agora me dirigin
do mais aos salões regionais — os 
seus aspectos de educação e cultu
ra. Para nós, do Rio Grande do Sul, 
o Salão de Pelotas foi muito além de 
uma mera exposição de arte. Foi, is
so sim, um valioso instrumento de 
atualização de público em lingua
gens e tendências. Momento de re
visão do que estavam produzindo 
no Brasil os artistas plásticos. O pú
blico da Zona Sul do Estado, espe
cialmente, abeberou-se no Salão 
para sentir os novos rumos da arte. 
Houve, indiscutivelmente, uma 
transformação de mentalidade, pois 
comunidades de gosto ainda parna
siano, apegadas demais ao acade- 
mismo ultrapassado, passaram, em 
processo gradativo e silencioso, a

samente inacessível aos artistas fo
ra do monopolizante centro Rio/São 
Paulo. Ora, o Salão Nacional, en
tão, fica longe de ser uma autênti
ca amostragem da arte das regiões 
do País e muito menos um recurso 
eficiente para a promoção do artis
ta, e praticamente só serve ao pú
blico do Rio e a uns poucos privile
giados de outros cantos do Brasil. E 
mesmo o público que lá for, nunca 
presenciará um panorama mais 
completo e expressivo da arte bra
sileira de hoje. Parece-me que ago
ra se vislumbra uma esperança, 
quando se amplia a zona de atua
ção do evento, oportunizando aos 
artistas de cada região a exibição 
dos seus trabalhos. Destes é que se
gue uma representação para o Rio. 
Já é alguma coisa. Ainda não se sa
be é se essa representação tem sig- 
nificância em termos numéricos e de 
reflexo da realidade. Esperemos pra 
ver. Pois, enquanto o Salão Nacio
nal não se abrir bem mais em 
abrangência, os salões regionais 
têm, penso eu, a sua grande e in
substituível função para a promoção 
do artista e a atualização dos 
espectadores.

Acredito no bem dos salões, de 
maneira especial, quando penso 
nas conquistas do Salão de Pelotas, 
feito com livro de ouro, percorren
do o comércio e a indústria da ci
dade, motivando milhares de visi
tantes. E feneceu pedindo socorro 
aos órgãos oficiais. Não foi ouvido 
e nem sentido. Disseram-lhe que sa
lão era coisa desgastada e sem 
maior importância. Não teve jeito, 
então, e morreu. Hoje, passados 
cinco anos da sua extinção, os ar
tistas gaúchos ainda clamam por 
ele.

O primeiro Salão de Arte 
realizou-se em 1667, em Paris, pa
ra comemorar a fundação da Real 
Academia de Pintura e Escultura. De 
início, só podiam expor nele os 
membros da mencionada Acade
mia. Posteriormente, à medida que 
os Salões se convertiam em aconte
cimentos sociais, instituiram-se jú
ris, cujos objetivos eram menos es
téticos que acadêmicos e moralizan- 
tes. Só em 1791, abriram-se as por
tas dos Salões a todos os artistas. 
Em 1798 foi instituída uma comissão 
seletiva prévia, que não tardou a 
suscitar Salões Independentes, 
"sem júris nem prêmios", como o 
pretendia o Salão dos Recusa
dos de 1884 no qual figuravam ar
tistas do porte de Seurat, Signac e 
Pissarro...

Que pensar, hoje, de um Salão 
de Arte?

Julgamos que os Salões se pa
recem, no fundo, aos Prêmios Lite
rários. Uteis? Inúteis? Nocivos até? 
A rigor, Salões e Prêmios têm uma 
utilidade: a de chamar a atenção 
do público para a produção artísti
ca e literária. "Não se pode amar 
aquilo que não se conhece", reza
va velho axioma escolástico. Portan
to, uma das funções dos Salões é 
complementar os Museus, cujo ob
jetivo precípuo é armazenar ou pre
servar aquilo que a Tradição asso
cia, necessariamente, à cultura de 
uma época ou nação. Conseqüen- 
temente, a característica essencial 
de um Salão é sua contempora- 
neidade. Ocorre que semelhante 
contemporaneidade, nos últimos sé
culos, não é homogênea. Nesse ca
so, onde os critérios de seieção? A

dor de importâncias, mesmo da im
portância de chamar-se... artista! E 
confiar num mínimo de autenticida
de e seriedade humanas — apesar 
dos pesares, pois os homens, toma
dos como unidades pensantes e sen- 
cientes, erram, mas como Especie 
não erram, ou, pelo menos, quase 
não erram. E, se erram, acabam 
corrigindo o que erraram. Em últi- 
ma análise, a despeito dos inferes- 
ses pessoais, do tráfico de influên
cias e até da safadeza, tomar 
partido em favor dos Salões é 
persuadir-se de que os mesmos 
constituem aventuras. Ou seja, a 
função dos Salões não é outra se
não uma exibição, mais ou me
nos qualificada, de objetos, assim 
ditos artísticos, que um determina 
do público pode apreciar. Uns e ou 
tros, artistas e público, não podem 
ter certeza alguma de que estão 
acertando ou errando. Estão, ape 
nas, confrontando-se e, nessa con
frontação, um júri pode estar 
antecipando-se ò História ou ... 
imortalizando-se pelo avesso! Con
cluindo: valerão a pena os Salões? 
Sim, na medida em que os envol
vermos numa dúvida cartesiana. 
Existindo obras de artistas, existe ar
te. Que arte? Tenhamos paciência: 
o futuro também tem sua palavra! 
Não é, acaso, verdade que El Gre- 
co não compreendeu a grandeza 
da Capela Sistina pintada por um 
gênio como Miguel Ângelo!

Foto: Eduardo Viera da Cunha
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aceitar a arte contemporânea. Es
tudantes e professores dos três graus 
de ensino, de vários pontos do Es
tado, serviram-se dele como fonte 
de estudo. Estabeleceu-se, igual
mente, um riquíssimo intercâmbio 
estético entre artistas, participantes 
ou não. Hora da pesquisa e da 
reflexão.

Chego, assim, ao Salão Nacional 
de Artes Plásticas, que tenho visita
do desde a sua primeira edição. 
Parece-me que ele, talvez, por uma 
questão de espaço físico para a 
mostra, ou, quem sabe, por interes
ses de uma política cultural, é imen-

própria proximidade cronológica 
impede aquele mínimo de distância 
psíquica sem a qual não se opera a 
filtragem estética. Expor tudo? Im
possível. Expor, então, o quê? O 
desafio, pois, de um Salão consiste 
na definição dos critérios de sele
ção. A unanimidade, que supõe a 
existência de estilos comuns, não é 
mais viável. Portanto, se os artistas 
julgarem conveniente a existência 
de Salões, terão que pensar menos 
em avaliações, e mais em amostra
gem de produtos artísticos. Defen
der a existência de Salões de Arte 
é dispor-se ao humour, relativiza-
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tos artistas inéditos, outros que ra
ramente freqüentam as grandes ga
lerias, e rever a produção de artis
tas que nem sempre são valorizados 
pelo mercado de arte. Acredito, no 
entanto, que, devido à carência de 
exposições realizadas com curado
res, ou mostras que deêm uma idéia 
precisa de conjunto, mesmo o artis
ta já consagrado passou a usar os 
salões sem o antigo preconceito.

Para muitos artistas hoje — e isto 
é muito saudável — a participação 
num salão é uma chance didática 
de confrontar seu trabalho com 
gente que tem outras referências ou 
formação e de chegar a um públi
co mais amplo, diferenciado do pú
blico especializado das galerias. O 
que eu vi ao longo de 1986, nas di
ferentes regiões do país, foi um vo
lume bastante impressionante de 
obras das quais eu não tinha conhe
cimento anterior e que me surpreen
deram, na maioria dos casos, pela 
vitalidade e pela seriedade dos ar
tistas. Penso que a cena brasileira 
está em ebulição, muita gente está 
surgindo com trabalhos muito pes
soais e os medalhões não podem 
mais ficar apenas produzindo telas 
e telas parecidas com suas pinturas 
de sempre. E possível começar uma 
bela revisão de quem é quem no 
panteão das artes visuais do país e 
os salões ainda continuam a ser 
uma magnífica fonte de referência.

Se os museus preferem retrospec
tivas a mostrar novos talentos e se 
as galerias não gostam de usar seus 
espaços com uma arte que não se
ja vendável, ao menos no Brasil, os 
salões voltaram a ter uma importân
cia considerável. E nos salões, mes
mo com todas as flutuações das co- 

28 missões de júri, que os novos artis
tas encontram espaço para mostrar 
sua produção.

Na década passada, um artista 
de vanguarda deveria abster-se dos 
salões ou de exposições coletivas 
sob pena de ser patrulhado por 
seus próprios companheiros. 
Falava-se demasiado do academis- 
mo dos salões, porém nada foi fei
to, nem para mudar o sistema da
queles museus que só preferiam 
grandes mostras biográficas nem 
para tentar adequar os galeristas à 
real produção dos artistas.

Hoje, no mercado de arte, o po
der dos galeristas é imenso — são 
eles que fazem desenhistas se trans
formarem em pintores, e gente que 
gosta de obras intimistas, subita
mente, se vê obrigado ás grandes 
telas — que lembram as revistas 
norte-americanas de decoração. E 
por isso que no Brasil, acadêmico 
ou não, regional ou temático, o sa
lão ainda é vital para um confronto 
de artistas.

No meu caso pessoal, ao longo 
de todo o ano de 1986, aceitei par-
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ticipar de muitas comissões de júri 
em diferentes regiões do país. As
sim, estive em Fortaleza e Curitiba, 
no início do ano, em julho em Porto 
Alegre, em agosto em Recife, em se
tembro no Rio de Janeiro e em ou
tubro em Vitória do Espírito Santo, 
além de atuar também em salões do 
interior do estado de São Paulo. Foi 
desta maneira que consegui travar 
conhecimento com a obra de mui-
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