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APRESENTA(:AO

o Salao de Abril em seu 31° ana de e)(ist~ncia
consrirui·se num dos principais instrumentos para
a pro;ecao das artes plchticas cearenses. A p€rma·
nencia do Salao de Abril e uma necessidade que se
coaduna com a significacao do que representa
para a cultura plastica do Estado. Ref/ere a luta
dos artistas que 0 defenderam de ameacas constantes ,elacjonada~ com a possibilidade de seu
fechamento.

o Sa/ao de Abril deve ser emendido como um
patrim6nio que a Cidade conseguiu defender ao
/ongo dos aoos. Por ele passaram os names mais
representativos do cenario pJastico do Ceara. Ai
foram premiados Bandeira, Barrica, J. Figueiredo,
Zenom, Barata, Estrigas, Descartes, Sergio Lima,
Chico da Silva, Roberto Ca/vaa, Bene Fonteles,
Ivan, Cleoman Fonrenele entre tantos outros Que
fazem de seu meio de expressAo um servit;o constante para elevar 0 nome da culwra e das artes
locais,
o Salao de Abril deve ser entendido e defendido como um espal;O onde os artistas jA iniciados
no trabalho de criat;ao possam expor suas propostas, oporrunizando a elevat;Ao do nfvel de exist~n
cia do publico que procura estar pr6ximo a acontecimentos dessa natureza. Em cada mostra e
importante Que 0 nrvel se rr.antenha ou se e/eve.
Principalmenre por essa razao, 0 Salao de Abril
nao tem em seus objetivos a descoberta de novos
va/ores nem 0 estimu/o a artistas iniciantes. Para
esses, outros espat;os existem. 0 Salao de Abril
prerende reconhecer 0 trabalho Arduo e sistemAtico de artistas jA descobertos. Tambem nao se
prop6e a ser um ambienre para os artfstas jA consagrados. Desses gostarfamos de contar com a
confiant;a, 0 apoio e 0 compromisso. Que eles
emprestem ao Salao de Abril suas obras, experi~n
cias, dores e gl6rias.
Guaraciara 8. Leal

EXPOS/TORES
Artur Pontes Bezerra
Aurea Freire Castelo Branco
Carlos Harle
Daisy Montenegro Grieser
David Bezerra de Menezes

Domingos Adamian Cosra
Elizabeth Comes Queifoz

Evandro Silva de Castro
Francisco Gebio Carneiro dos Santos

Francisco de Assis Pinheiro de Ho/anda
Francisco
Francisco
Francisco
Francisco

Efisva/do Melo Lima
Siegberr Franklin de Oliveira
Wagner Napomuceno dos Santos
de Assis Vidallr.

Cilberta Oliveira Cardoso
Henrique Sergio de

Arauio Batista

Isa MagalMes Barre/fa
Ivan Pereira Cunha
Janice Maia Pacheco

/. Batista Sena
loaeillo Miranda Ponte
loaa lorge Marques Melo
Jose Cuedes Martins Nero

Jose Mario de Castro Sanders
Jorge Luiz Silveira de Araujo
Jose Cilberta Maia
Jose Lacerda Viana Mesquita
Laura Heloisa Morais da Silva
Leonardo da Vince Medeiros Campos
Lia Aderaldo Demetrio de Souza
Luis Hermand de Farias
Marco Aurelio Holanda e Silva
Maria da Salet Rocha
Maria Jose Melquiades Dias
Maria Nair Machado Vieira
Raimundo Mateus de Oliveira
Renato Soares
Ricardo Mendes Nobre
Roberto Galvao
Rodolfo Flavio da Silva
R6mulo Batista do Nascimento
Tarcisio Felix de Oliveira
Vanessa Maria de Almeida Brfgido
Ze Pinto

COMISSJ..O DE SELEC;J..O E
PREMIAC;J..O
Estrigas
Heloisa Juar;aba
Herminia Castelo Branco (Mino)
Jane Lane
Zuleide Martins de Menezes
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PREMIO ESTRIGAS
Jos~ Cuedes Martins Neto

E Finafmente ...

PREMIO AQUISIC;J..O

BEe
· Cifberto Oliveira Cardoso

Dunas
· Renato Soares

Entre

BANDECE
· Francisco Sigberr Frank/in de Oliveira
Desenho
· David Bezerra de Menezes
Homenagem p6stuma a HEYRONIMUS BOSH

HOMENAGEM A}. FIGUEIREDO

As

aguas do rio

Circunspecro nas atitudes artisticas, sisudo na
aplicar;ao de traba/ho identificado pela coer~ncia
de proposta

J. Figueiredo fo; urn pintor atfpico no

panorama das artes pfast;c3S cearenses. Com determina<;ao, eJe p6s sua 3fte distante, por exem·

pia, do consumismo efemero, ultrapassou intato
as modismos e as badalat;Oes passageiras. Afastouse da averiguar;ao superficial sem perspectivas
conteudisticas)para registrar um rrabafhopict6rico
timpo, apenas e sobejamento tido como reflexo de
suas necessidades basicas de criador. Af se can·
centrou 0 virtuos;smo do pintor, simbolo substan-

cial com tonalidades, originais, numa singela demonstra<;ao que arte, antes de qua/que, coisa, e a
visao do individuo diante do mundo.

Claro que na fomentacao dos bens criativos
individuaus, nao se pode prescindir de informaCDeS exteriores, de enconrrar soluCDes tecnicas, da
captacao de va/ores acrescenradores na proposta.
Mas tudo se avoluma numa concentracao conjunta e segue, como as aguas que deslizam para
encontrar identidade no futuro. A rrajer6ria artfstica de j. Figueiredo foi um rio imorredouro e nefa
correram aguas do incoformismo remc1tico, da
insatisfacao volt ada para aprofundamenro no
mundo das cores e das formas. Lampejos no
concretismo; exper;mentacOes no abstracionismo,
a tenrativa na vanguarda, se misturavam na plena
consci~ncia da pesquisa, com 0 rio seguindo os
seus rumas.

A arte, as indagac6es humanrsticas, ci~ncia, a
pr6pria vida, sempre necessitaram do invento, do
passo a frente, da nova palavra. Axioma tao suti! e
verdadeiro que as vezes nolo nos damos conta dos
intervalos paralisadores dos acontecimentos. Intervalo pr%ngado que se registra ha varios anos
nas artes pfasticas cearenses e ate parece que
conge/ou a criatividade, e 0 ma;s /amentaveJ,
acomodou os responsave;s pefa contemporaneidade. Raquft;ca arte cearense, concentrada muitas
vezes no regaco da autopromoc,jo, pr6diga em
exa/tar 0 primeiro que desponta na esquina, sobracando uma tela, nao teve condic6es de assimi·
lar a arte inquietante e 0 transbordamento criativo
do ve/ho maranhense.
Na cafmaria de suas pafavras, 0 comportamenta arUstico sub/inhado pe/a sensatez. J. Figueiredo deixava nas tefas os enigmas pecuJiares
do grande artista procurador vers,WI do supostamente inacansavef. Que quafificac,jo pode se concentrar para ava/iar a obra das cores enigmaticas?
Vanguard;sta? Afquimista da geometrta? Irreverente com 0 meio ambiente que nolo fhe entendia?
Seria 0 mesmo que construir uma /6gica para entender 0 porqu~ da complexidade das coisas, ou
d;rigir um foco para aqui/o sempre em transformacao, renascendo, pequirindo caminhos adianteo Dese;o impossive!. Nolo se pode parar as aguas
do rio ...
Eliezer Rodrigues
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