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RESUMO 
O III Salão Nacional de Arte Moderna foi marcado pelo protesto de um grupo artistas 
na reivindicação de materiais de qualidade para a produção de seus trabalhos. 
Também conhecido como Salão Preto e Branco, a mostra realizada no Rio de Janeiro, 
em 1954, contou com a participação de 323 artistas que produziram obras utilizando 
apenas o preto e o branco. Neste artigo, refletimos sobre as questões políticas que 
originam o evento e sua repercussão no sistema, bem como analisamos os discursos 
críticos originados pelo cenário. Ao realizar esta contextualização destacamos o Salão 
Preto e Branco como um lugar de experimentação para os artistas e como berço para 
poéticas posteriores. 
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ABSTRACT  
The 3rd National Modern Art Salon was tagged by the protest of an artists group as a 
claim for good materials to do their works. Also known as Salão Preto e Branco, the 
exhibition realized in Rio de Janeiro, in 1954, was attend by 323 artists that had 
produced their art works using only black and white. In this article, we though about 
political issues that gave rise to the exhibition and its repercussion on the art system, 
as well as we analize the critical speeches risen by the context. Doing this 
contextualization, we stress the Salão Preto e Branco as a place of experimentation for 
the artists and as a cradle for further artistic poetries. 
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Inaugurado no dia 15 de maio de 1954, o III Salão Nacional de Arte Moderna, 

no plano da organização, seguiu o modelo vigente na época para esse tipo de 

evento. Sua distinção se deu noutro aspecto, mais exatamente na visão política 

e postura combativa. A preocupação primordial foi bem além da mera busca de 

se mostrar diferente do que se fez antes - seu escopo era outro. Com efeito, 

o Salão expôs - no duplo sentido da palavra - criadores engajados na 

legitimação de seu ofício. Entre outras reivindicações, o grupo exigia o 

direito de importar produtos, como tintas, prática então dificultada por 

decreto governamental. Em desafio a essa decisão arbitrária, Iberê Camargo, 

Djanira e Milton Dacosta lideraram a criação e organização do Salão Preto e 

Branco, sediado no edifício do Ministério da Educação e Cultura, no Rio de 

Janeiro, então capital federal. 

Um mês antes da abertura do Salão os jornais anunciavam a abertura das 

inscrições para participantes e divulgavam o salão do protesto. Em jornais de 

grande circulação no período, como o Correio da Manhã, o assunto dominava 

as manchetes. Uma amostra dessa repercussão pode ser resumida em 

anúncio no citado jornal: 

Reunidos num movimento inédito no mundo, os artistas plásticos 
brasileiros participarão do III Salão Nacional de Arte Moderna, a se 
realizar no dia 15 de maio próximo, como veemente protesto contra o 
desinteresse dos poderes competentes em manter proibitiva a 
importação de tintas, material de gravura e de desenho. As inscrições 
para o próximo Salão oficial estão abertas no Museu Nacional de 
Belas Artes, devendo a entrega dos trabalhos ser efetuada no 
Ministério da Educação, até o dia 20 do mês corrente (MAURÍCIO, 
1954, p.11) 

O Diário de Notícias, por sua vez, no dia 1º de maio de 1954, Mário Barata 

estampava a seguinte nota: 

Já se pode falar em meio êxito da iniciativa do Salão Moderno em 
Preto e Branco, a inaugurar-se no próximo dia 15. Essa metade de 
sucesso que corresponde à parte cabia aos artistas e foi integral, 
surpreendente mesmo. Numerosas telas, muitas delas muito bem 
trabalhadas, revelam a unidade e a dignidade de uma categoria 
profissional que sobrevive, no Brasil, só de teimosa que é (BARATA, 
1954, p.05) 

A mostra contou com 323 trabalhos em exposição, ampliando o número que no 

ano anterior fora de 203. Embora a questão da ausência de colorismo como 

requisito fosse um elemento facilitador para a gravura, curiosamente o maior 
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número de inscrições se deu na categoria Pintura que contou com 108 artistas, 

contra 59 artistas inscritos na categoria Desenho e Artes Gráficas, na qual a 

gravura era inserida. 

Diferentemente dos dois primeiros Salões de Arte Moderna, baseados 

na premissa da divulgação da produção artística por via institucional, com 

espaço público reservado e verbas de patrocínio, a edição de 1954 subverteu 

esta ordem: partiu para o enfrentamento do status quo político, valendo-se da 

própria estrutura oficial. Como dito, a prioridade dos organizadores do Salão 

Preto e Branco foi reivindicar o direito de acesso a material artístico importado 

sem a intromissão indevida e nefasta do Governo. Na história dos salões 

brasileiros, excetuando-se o Salão Revolucionário de 31, cabe insistir: nenhum 

outro obteve tanta repercussão midiática e embates efetivos. O que o 

diferenciava dos demais? 

Resuma-se: suas proposições a favor de uma índole moderna; vale dizer, a 

defesa de uma arte voltada para novos padrões estéticos 

Para compreender as origens políticas deste Salão, retornemos ao final da 

década de 40, mais precisamente ao biênio 1947/48, onde a política cambial do 

governo brasileiro serviu como instrumento de proteção a uma indústria 

nascente. Isto significou que os industriais possuíam um privilégio na 

importação de matéria-prima e equipamentos para a produção industrial. Um 

plano geral de industrialização criado pela CDI (Comissão de Desenvolvimento 

Industrial) estabeleceu áreas prioritárias a serem atendidas, interesses 

considerados primordiais para o crescimento do país.  

A CDI formulou um plano geral de industrialização (maio de 1952) no 
qual estabeleceu áreas prioritárias a serem atendidas pelo governo: 
energia (refino do petróleo, indústria de equipamentos para 
prospecção e refino, e material elétrico pesado), metalurgia (produção 
de ligas metálicas e seu processamento em bens de consumo e bens 
de produção), indústrias químicas (insumos industriais, adubos, fibras 
artificiais e matérias plásticas, produtos farmacêuticos, celulose e 
papel), indústria da borracha e indústria de alimentos (LEOPOLDI, 
199, p.169)  

A crise econômica que resvalou dando origem a edição de 1954, foi 

configurada pelo protecionismo do estado brasileiro que classificaria os bens 

para produção de arte (tinta, papéis etc.) como bens de alto consumo. Os 
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mesmos ágios que incidiriam sobre os materiais para a produção artística, 

recairiam sobre os cadillacs, bebidas alcoólicas, produtos de beleza e materiais 

esportivos (bolas, sapatos esportivos, tênis e até esquis). No campo artístico, a 

crise de ordem material, que já havia se instaurado, alcançava proporções 

ainda maiores. A insatisfação da classe artística crescia conforme a política 

econômica favorecia os industriais, já que os materiais para a produção 

artística se enquadravam entre os produtos não-essenciais.  

Existe um nexo tênue entre a crise artística, seja ela de materiais ou de ordem 

estética, e a instabilidade econômica que precisa ser analisada mais 

delicadamente. A relação entre o processo de industrialização e a produção 

artística, que atravessa este tempo de „crise da representação‟ (ARGAN, 1999), 

é constituinte na gênese daquilo que hoje é recortado como um momento 

singular na afirmação de nossa modernidade artística. Expliquemos: desde o 

século XIX o processo de modernização esteve ligado a dinâmica da indústria 

e seus efeitos colaterais. Em suas reflexões, Argan verifica que existe uma 

mudança de posição para quem produz os objetos artísticos, apontando a 

quebra de vários paradigmas em âmbito social, econômico e de pensamento a 

respeito da própria arte, seus meios de produção e regimes de visibilidade. Ele 

indica ainda uma conquista da arte, no que diz respeito ao artista – este, aos 

poucos, se legitima e se firma como profissional dotado de um pensamento 

autônomo. Argan deixa claro: à produção artística outro caminho – ela está 

fadada a submeter-se ao poder da indústria. Tornando-se dela, sob certa 

relativização, sempre devedora.  

A função da máquina é o trabalho que ela produz, o funcionamento é 
o movimento coordenado de seus mecanismos. Depois do 
Expressionismo, a arte não é mais a representação do mundo, e sim 
uma ação que se realiza; possui uma função que, evidentemente, 
depende do funcionamento, do mecanismo interno […] No que 
consiste a intervenção da arte? Com o advento da indústria e a crise 
do artesanato, o trabalhador perdeu qualquer autonomia de iniciativa 
e decisão: o trabalho repetitivo da indústria não é livre, portanto não é 
criativo, não depende de uma experiência da realidade e não a 
renova (ARGAN, 1992, p.301) 

As motivações do SPB e os apontamentos realizados por Argan possuem uma 

origem comum, qual seja, a gênese nas relações com a indústria nascente. 

Embora emerjam de realidades diferentes, sendo a lógica de Argan a reflexão 
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sobre um processo que se desenvolve e no Salão de 54 uma atitude que se 

constrói, há uma lógica entre elas. Ainda que a produção artística da década de 

1950 não possua uma ligação tão imediata com a indústria quanto a produção 

da Bauhaus, ela é muito mais dependente desta, em relação à matéria prima 

industrial.  

Há, em outra dimensão não menos importante: a avaliação dos críticos de arte 

a respeito. Seus apontamentos são muito valiosos para analisar o alcance dos 

Salões e das produções artísticas que vão construindo um discurso sobre 

nossa realidade. Em relação a este discurso, de um lado temos os críticos 

ligados a um engajamento social da arte – totalmente céticos em relação à 

abstração, mas admiradores da Modernidade –, e do outro, os fomentadores 

de ações modernas, que além de participarem ativamente do processo de 

modernização da arte brasileira na década de 50, participam nos grupos 

artísticos.  

O fato de, na situação atual da cultura, a crítica ser necessária à 
produção e afirmação da arte, legitima a hipótese de uma espécie de 
caráter inacabado ou, pelo menos, de uma comunicabilidade não-
imediata da obra de arte: a crítica desempenharia assim uma função 
mediadora, lançaria uma ponte sobre o vazio que se tem vindo a criar 
entre os artistas e o público, ou seja, entre os produtores e os 
fruidores dos valores artísticos (ARGAN, 1988, p.128) 

No caso do Salão Preto e Branco, a crítica de arte desempenhou um papel 

social muito importante ao divulgar e esclarecer a ausência do colorido na 

exposição. A voz dos críticos assumiu uma posição mediadora entre o público e 

os artistas, unindo-os pelo sentido do protesto e não somente pelo nexo 

presente nas obras.  

O apelo mais enfático à visitação parte do crítico Antônio Bento, exortando 

semanalmente o comparecimento do público ao Salão, não meramente para 

visitar a exposição, por si só justificada pela qualidade dos trabalhos 

apresentados, mas também para apoiar o protesto realizado. Em um de seus 

textos publicados no Diário Carioca, o crítico advertia que “o visitante 

desprevenido que entrasse neste III Salão Nacional de Arte Moderna ou o 

estrangeiro que nada soubesse a respeito das intenções dos expositores, 

experimentaria uma incrível monotonia” (BENTO, 1954, p.06), entretanto, 
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acrescenta que,  

se o visitante fosse amigo das teorias e pusesse de lado as razões de 
ordem política, para só pensar em termos de plástica pura, seria 
levado a conjecturar que os pintores brasileiros estariam procurando 
fazer uma revolução muito mais radical que a do cubismo (BENTO, 
1954, p.06) 

Atrelado a este tipo de discurso crítico que tentava aproximar o protesto à 

verve da vanguarda europeia, quase que elevando o Salão a um patamar de 

revolução, estava o texto jornalístico que alcançava outros segmentos sociais 

não diretamente ligados a vida cultural da cidade.  

Estranho país é este onde acontecem estranhas coisas […] Tinta para 
os pintores é como luz para os olhos, pão para os famintos, água 
para os sedentos […] Quando se entra no Salão sente-se, de início, 
uma profunda tristeza. Os milionários da cor sem direito a cor. Serão 
quadros ou cadáveres de quadros? Pinturas ou fotografias? Mas 
depois de tomar contato mais íntimo com os trabalhos, podemos 
afirmar: este o mais belo, o mais representativo, o mais forte Salão de 
Arte Moderna já realizado em nosso país. Um Salão de protesto, em 
preto e branco, que merece, de todos nós, entendidos ou não em 
arte, uma visita carinhosa e mais do que isso, nosso aplauso e nossa 
solidariedade […] Leitor: se me deres o direito de te fazer um pedido, 
ei-lo: vá ver o Salão. Tua presença dirá aos nossos pintores que eles 
não estão sós (ENEIDA, 1954, p.02) 

Outra face para o discurso crítico que permeia o Salão é apresentada por Mario 

Barata no Diário de Notícias em 30 de maio de 1954. Neste texto seus 

apontamentos discutem não somente sobre a política econômica envolvida, 

como também, conceituam e discutem a ausência de colorismo nas obras 

como sendo o fator de maior valor para todas as obras em exposição, uma vez 

que “nada, no conceito básico do termo e da ação de pintar, exige o colorido” 

(BARATA, 1954, p.54). No texto, Mário Barata situa a pintura ocidental como 

dependente da cor em oposição as produções artísticas orientais, que, 

segundo ele, “tiveram, durante séculos, a pintura em preto e branco” (BARATA, 

1954, p.54). O crítico revela não somente uma defesa do Salão, mas um 

discurso fundamentado na História da Arte que celebra esta mostra por sua 

capacidade criativa, qualidade e inserção social.  

A monocromia não é o preto e branco, poderá alguém dizer, de modo 
precipitado, sob certo ponto de vista. É que, desgraçadamente, em 
nenhum museu do Brasil há um único exemplar de pintura Song, 
Yuan ou mesmo Ming, da Velha China[...] O cinza, dentro da ética 
mais ortodoxa, não recebe o nome de batismo de cor. Mas na pintura 
tanto os cinzas como a monocromia constituem a expressão mais 
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pura de um mesmo tipo de arte visual: a dos valores. Ou, de certa 
maneira, arte tonal, melodiosa, de transições lentas e sutis. Arte da 
qual alguns quadros do atual Salão demonstram potencialmente a 
beleza e a profundidade. Pintura de atmosfera, impressionista, às 
vezes vaga e fluida. Mas também podendo ser vigorosa, em à plats 
modernos, baseando sua força na rica experiência visual do artista 
que for capaz de criar dois cinzas extraordinariamente belos e do 
contrastá-los num acordo único e perfeito 

Nesta hipótese o pintor trata os cinzas como verdadeiras cores, 
traindo, à primeira vista, o que o Terceiro Salão de Arte Moderna 
visava comprovar: a necessidade urgente de tintas para os artistas. 
Mas se inscreve num ritmo moderno que já possibilitou a Guernica de 
Picasso, O Jeremias e o Stalingrado de Portinari, certas telas de 
Pignon. Porque a arte moderna está cheia de cinzas, pretos e 
brancos empregados de diversas maneiras [...] E se a perda da cor 
pode ter uniformizado um pouco as tendências artísticas no Brasil, na 
verdade ela só poderia ocorrer, neste momento da cultura brasileira, 
dentro de um Salão de Arte Moderna.  

Se não houvesse a crise, a desorganização econômica do país, o 
atual Salão não me chocaria. Entraria nele como num reino habitual 
da pintura, o domínio do sonho e da recriação do mundo e o da 
expressão poderosa dos anseios das massas e dos homens de uma 
época determinada. O Salão Preto e Branco não é somente um 
protesto. É a prova da riqueza e da multiplicidade de caminhos da 
arte e do homem (BARATA, 1954, p.54) 

Embora, como aponta Barata, a produção artística exibida no espaço do Salão 

fosse composta pela harmonia criada entre preto e branco, desenvolveu-se 

outra via de pensamento que questionou os limites da arte e de sua 

composição como dependentes da cor. Ou seja, o Salão, além de um espaço 

de discussão política e conquistas sociais para o artista enquanto profissional, 

foi também uma espécie de “laboratório da visualidade”, um lugar de 

experimentação. 

Duas ideias possíveis sobre o Salão como um espaço de experimentações se 

destacam. A primeira diz respeito à continuidade de uma luta, iniciada já no 

século XIX, pela dignidade da arte brasileira (Mário Barata). A segunda, a uma 

possibilidade de referência para movimentos e grupos artísticos 

atuantes durante a década de 50. De um lado, o Salão Preto e Branco será 

inserido numa tentativa incansável de elevar o nível de produção artística e do 

próprio sistema de arte. Do outro, destaca a mostra como um elemento 

estimulador de experiências plásticas, abrindo caminhos para a sensibilização 

da abstração geométrica com o Neoconcretismo, ou ainda, pelo favorecimento 
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da gravura e o deslocamento de seu apelo social, para o caminho da 

dissolução da forma. 

Em ambos os casos as tentativas de aproximação e significação, pressupõem 

que o III Salão de Arte Moderna figurou, para o sistema de arte na década de 

1950, um divisor de águas na medida em que concentra em sua discussão 

uma série de questões que pairavam no circuito artístico. Pois, se de um lado, 

o crítico Mario Barata destaca que “o Salão Preto e Branco insere-se numa 

antiga luta pela dignidade e pelo progresso das artes no país” (BARATA, 1954, 

p.05), por outro, posteriormente, na remontagem da exposição na década de 

1980, Paulo Herkenhoff questionará o nível de referência desta edição do 

Salão para os artistas do grupo neoconcreto e artistas de tendência construtiva.  

Salão PB em 1954. Num país que superava o modernismo e 
desenvolvia as primeiras experiências abstratas... O que o Salão 
Preto e Branco poderá ter indicado à experiência construtiva? Há 
numa outra dimensão as superfícies moduladas de Lygia Clark, as 
xilogravuras de Lygia Pape, os álbuns de Madri de Ivan Serpa, alguns 
metaesquemas de Hélio Oiticica, ou o poema de Ferreira Gullar  
(HERKENHOFF, 1985, p.03)          

Ao apresentar estes questionamentos não se procura afirmar um nexo forçado 

entre a mostra e a criação de poéticas visuais para a arte moderna no Brasil, 

mas aponta-se para o fato de que uma exposição inteira apenas em preto e 

branco – com todas as nuances que existem entre estas duas cores –, pode ter 

motivado experiências inéditas no campo das artes visuais, assim como 

congregado, até mesmo pela oportunidade de exibição, trabalhos em 

desenvolvimento. Fayga Ostrower, artista participante da mostra, apontará que 

o salão além de reunir impulsionou estas experiências.  

Essas pesquisas de novos materiais na verdade devem ser 
entendidas como paralelas às pesquisas que se desenvolvem dentro 
de um fazer tradicional […] Na ocasião do Salão Preto e Branco, e 
nos anos que se seguiram, surgiram muitas propostas, muitos 
entendimentos divergentes sobre quais pesquisas ais legítimas na 
arte (OSTROWER, 1985, p.38) 

Ou ainda, como esclarece Abelardo Zaluar: 

Foi muito curioso ver a procura dos artistas na tentativa de traduzirem 
a pintura que normalmente era feita a cores em preto e branco, e se 
isso não ocasionou novas linguagens ou modificou a obra dos artistas 
nos anos posteriores, pelo menos foi um momento de reflexão 
interessante. Assim, a razão de uma causa externa, a dificuldade de 
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importação de tinta, proporcionou-se aos artistas uma reflexão 
interna, um desafio (ZALUAR, 1954, p.33) 

Os novos horizontes estabelecidos pelas experiências em preto e branco 

podem, então, a partir destes depoimentos, ser entendidas como realidade 

possível. É possível que na base conceitual destas novas experiências a 

mostra não tenha feito alterações imediatas; entretanto do ponto de vista 

poético, não se pode ignorar que o salão contribuiu de modo efetivo e 

promissor. 

Figuram na organização e júri do Salão Preto e Branco dois grupos, o primeiro 

ligado à Comissão Nacional de Belas Artes e o segundo, a própria 

Subcomissão Organizadora do III Salão Nacional de Arte Moderna1. O primeiro 

grupo era composto por: Rodrigo Melo Franco de Andrade (Presidente: Diretor 

do Patrimônio Histórico Nacional); membros, Oswaldo Teixeira (Diretor do 

Museu Nacional de Belas Artes), Henrique Cavaleiro, Iberê Camargo, 

Hildegardo Leão Veloso, Bruno Giorgi, Carlos Oswald, Oswaldo Goeldi, Flexa 

Ribeiro e Tomaz Santa Rosa. No segundo grupo, diretamente ligado ao Salão 

estavam: Eduardo Alvim Corrêa, Firmino Fernandes Saldanha, Ernani 

Vasconcelos; e como júri de seleção e premiação: Géza Heller, Milton 

DaCosta, Djanira da Motta e Silva e Dylla Rodrigues de Siqueira (secretária).   

Congregar três trajetórias tão distintas num júri que selecionaria os trabalhos 

para o Salão, resultou numa mostra heterogênea, diversificada, onde os 

trabalhos foram aproximados por sua adequação ao protesto e não 

simplesmente pela temática. Podem ser identificadas uma grande quantidade 

de trabalhos em que figuravam paisagens – naturalistas e estilizadas –, 

retratos, composições impregnadas da visualidade moderna e de experiências 

vanguardistas. Contudo, a posição do júri na aceitação de um trabalho de 

cunho experimental foi curiosa. O quadro-objeto de Lygia Clark, composto por 

duas molduras sobrepostas, foi exposto. Djanira, em entrevista, responde à 

pergunta: “Existem duas molduras sem tela exibidas no Salão. Por que foram 

aceitas estas molduras?” (DJANIRA, 1954, p. 22) 

O Salão Nacional de Arte Moderna é uma mostra de artistas de 
vanguarda, onde tem lugar a exposição de resultados de pesquisas 
plásticas as mais variadas. As peças que o júri, na sua soberania, 
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julgue bem-sucedidas, são aceitas e exibidas. Tal sucedeu com as 
molduras expostas. De minha parte, sou pintora figurativa. Entretanto, 
não mantenho nenhum preconceito contra nenhuma nova 
manifestação estética. Dei minha aprovação a que fossem mostradas 
as molduras, intituladas pela autora Quadro-objeto. Como protesto 
contra a falta de telas, considero um trabalho original. E como 
pesquisa, manifesto meus respeitos (DJANIRA, 1954, p. 23) 

Apesar de o júri ter aceitado a obra construtiva de Lygia Clark, teve dificuldades 

em aceitar um ready-made apresentado (do qual não se tem registros), 

composto por vidros. A análise aprofundada da obra poderia indicar uma 

severa crítica ao próprio Salão de 54, que motivava os artistas a produzirem 

trabalhos em preto e branco – por razões materiais –, sem considerar que 

existiam outras alternativas de produção para além das categorias tradicionais 

de produção artística. O que a obra teria instigado, em termos de produção 

artística, não se sabe. Contudo, sua condição de obra no Salão seria, ao 

menos, incômoda, como o próprio resultado das experiências do Dadaísmo. 

Sobre o caso, Djanira esclarece: 

Repito, ao júri só interessou o lado estético e assim foram 
selecionados todos os trabalhos. E assim, obedecendo a esse 
critério, serão julgados os trabalhos para a premiação. Como explica 
o caso dos vidros? A opinião soberana e unânime dos três membros 
do júri foi a de que os vidros apresentados não possuíam valor 
artístico (DJANIRA, 1954, p. 22) 

Sobre a predominância da figuração ou da abstração, não se pode afirmar que 

alguma delas tenha sido vencedora. Embora, os trabalhos figurativos 

contabilizassem um número superior aos abstratos, o equilíbrio entre estes – 

em que muitas obras figurativas iam dissolvendo ou geometrizando a forma, 

rumo à abstração –, era visível. Neste sentido, acredita-se que o Salão de 54 

tendeu ao equilíbrio e revelou-se como um espaço de reflexão sobre os limites 

da representação e da abstração. Djanira, membro do júri de seleção e 

premiação, destaca: “A rigor não venceu, dentro da mostra, nenhuma 

tendência artística. Abstratos e figurativos dividiam entre si as honras da 

premiação” (DJANIRA, 1954, p. 22). 

Nesta edição foram premiados quatro artistas. Francisco Rebolo [pintura] e 

Sansão Castello Branco [Artes Decorativas] receberam o prêmio de viagem ao 

exterior. Aldo Bonadei [pintura] e José Pedrosa [escultura] receberam o prêmio 

de viagem ao país. No curto espaço deste artigo, não se poderia analisar 
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profundamente as obras. Seguem, nos próximos parágrafos, alguns 

apontamentos possíveis. 

Na obra premiada de Sansão Castello Branco, seis colagens em tecido e 

couro, com dimensões aproximadas 20cmx40cm, percebe-se uma tentativa de 

produzir um trabalho de Artes Decorativas diferente do que era recebido pelos 

salões2. Mais do que romper com a lógica estrutural da pintura, em sua 

colagem Sansão Castelo Branco insere elementos narrativos da poesia de 

Tomás Antônio Gonzaga, Marília de Dirceu, projetando em sua obra não 

somente trajes e cenários, mas uma espécie de atmosfera arcadista.  

A produção em colagem eram os estudos para painéis cenográficos que 

atingiriam grandes dimensões, tendo 202x175cm. A ideia explorava um 

paradoxo entre a dimensão do trabalho e os materiais rarefeitos no mercado. A 

impossibilidade de produzir a obra resultava da dificuldade de adquirir o 

material para sua feitura. O painel de dois metros de altura, com um calendário 

– aludindo a contagem dos dias que Dirceu esteve preso, no poema de Tomás 

Antônio Gonzaga, era semelhante à espera dos artistas em relação a uma 

tomada de decisão por parte dos governantes em liberar os ágios sobre a 

importação de materiais de arte –, destacava uma mensagem insubordinada de 

não concordância e resistência às dificuldades ocasionadas pela escassez de 

materiais. 

Em outra dimensão, há a premiação de Francisco Rebolo com a obra 

Paisagem, que mede 65x81cm. Nesta imagem está organizado 

geometricamente um conjunto de casas, luz e sombra produzem o contorno 

dos volumes da forma, seguindo o caminho indicado por Cézanne em sua 

distribuição de massas na tela. A profundidade ainda é presente na imagem, 

pois não se trata de abandonar a profundidade imediatamente, mas como 

organizar o espaço sem que a perspectiva seja o único meio. Em sua obra, não 

há uma adequação ideológica tão imediata às causas do Salão, excetuando-se 

o fato de ela estar em preto e branco. Apesar disto, a obra se insere numa 

lógica geometrizante para a figuração destacada anteriormente. Não se trata 

de abstração. A imagem é figurativa. Contudo, existe nela um apelo 
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construtivo. Embora tenha recebido duras críticas, Rebolo recebeu o prêmio de 

viagem ao estrangeiro. 

Quirino Campofiorito, sobre as premiações de Rebolo e Bonadei, comenta com 

severidade: 

É o caso de Rebolo e Bonadei, os dois artistas de São Paulo, cujas 
telas neste Salão não possuem o interesse que deles seria dado 
esperar. No ano passado, quando participamos da Comissão 
Julgadora, tudo fizemos para dar a Rebolo esse prêmio. Não 
pensaram de igual modo os outros dois membros [...] este ano, a 
pressa com que os artistas tiveram de preparar suas telas em branco 
e preto deve ser a causa de Rebolo não se haver apresentado em 
forma satisfatória. Assim mesmo trai ele agora uma inclinação 
demasiada para o formalismo plástico, orientação que não parece 
encontrar ressonâncias apreciáveis na compreensão estética e nos 
sentimentos plásticos de Rebolo, roubando-lhe totalmente os valores 
de sua antiga inspiração. [...] outro paulista, Bonadei, já algum tempo 
atirou-se de olhos vendados ao antifigurativismo. Sem ter medido 
convenientemente as possibilidades dessa decisão, deixou de lado o 
terreno firme em que sustentava uma justa fama e projetou-se no 
espaço inconsistente. Como pintor abstracionista, sua obra está se 
fazendo de um desinteresse total, e apesar das procuras de 
originalidade, não ultrapassa a extravagância ridícula 

3
 

Apesar da percepção de Campofiorito sobre o trabalho de Aldo Bonadei, o 

artista ganha o prêmio de viagem ao país com Composição. A crítica que 

Bonadei recebe, certamente vai além do julgamento da obra em questão. A fala 

de Campofiorito assume um posto de defesa da figuração em relação às 

experiências abstratas daquele período. Diferentemente da colagem de 

Castello Branco e próximo à tela de Rebolo, a obra se trata de uma pintura, 

produzida fielmente aos requisitos técnicos da pintura tradicional. Contudo, é 

na construção plástica e na forma que se apontam os indícios de uma 

identidade moderna. Bonadei cria espaços desconstruindo a lógica da 

profundidade (baseada na perspectiva), ao ampliar o espaço do quadro para o 

diálogo da cor com a superfície e para a „construtividade’ possível ao resultado 

plástico de suas próprias intenções.  

A escultura de José Pedrosa não foi encontrada. O registro fotográfico da 

escultura não revela sua integralidade, portanto a obra não será analisada, a 

fim de que nenhum equívoco seja originado após a publicação deste texto. 

A pesquisa sobre o Salão Preto e Branco não se encerra com este artigo. Até 

hoje foram descobertas apenas 52 obras, das 323 em exibição. Ainda existem 
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outros caminhos para a investigação que não foram trilhados. Se o Salão Preto 

e Branco foi um espaço de discussão política, de embate e de trocas, as 

conquistas destas ações, sem dúvidas, repercutiram em outros momentos e 

neste foco, devem voltar-se os olhares atentos das historiadoras e 

historiadores da arte em nosso país. 

O Salão foi um espaço de conquista, embora não imediatamente. O fato de 

anos depois um artigo refletir sobre seu desenvolvimento e consequências, 

sinaliza sua relevância e pertinência para a História da Arte no Brasil. O Salão 

Preto e Branco, com ações e reações, foi um momento crucial para nossa 

produção artística, para o discurso do sistema e para o circuito cultural, uma 

grande contribuição na efetivação de práticas artísticas e na consolidação de 

uma linguagem moderna para esta produção. 

 
 
Notas 

                                                           
1
 Primeira vez que as duas comissões trabalham juntas para desenvolver um Salão Nacional de Arte 

Moderna. 
2
 As assemblagens enviadas para os Salões de Arte Moderna eram categorizadas como colagens, na 

categoria de Artes Decorativas 
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