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450 metros quadrados de 
desenhos, pinturas e esculturas 

MANDRAKE, AS CRÍTICAS 
Muita correria ontem; à tarde no morro de 

São Bento. Operários, aproximadamente uns 
dez, andavam por todos os lados, cai-regando 
arames, pedaços de madeira, na conclusão dos 
trabalhos para míontagem do Salão de Artes, 
mostra, desde ontem, mais de 150 obras em 
pinturas, esculturas, desenhos e gravuras, de ar-
tistasl locais e de outras cidades e estados. 

Um dos organizadores do Salão, Antonio 
Palloci, pessoalmente comandava os trabalhos, 
além de exercer o papel às vezes, de carpintei-
ro e montador, colocando as obras sobre os su-
portes em toda área do salão, que mede 450 
metros quadrados, montado sob estruturas me-
tálicas cedidas peia Divisão Regional Agrícola. 
Bem humorado, Palloci até citou um fato: "a 
frase mais bonita que ouvi até agora nesse tra-
balho todo não foi de artista nenhum, foi de 
um operário que observava o salão — "para 
entender isso precisa ser filho de mãe pu ra . " 
Depois, saiu carregando fios e holofotes, que 
ameaçavam desmontar. 

Outro membro da Comissão Organizadora, 
Pier Luigi Castelfranchi, também, assessorava 
os trabalhos de montagem, entusiasmado: "emr 
bora todos tenham trabalhado, a idéia original 
deste salão é de Antonio Palloci, com, quem, nos 
dispusemos a colaborar, por sabermos da sua 
finalidade." Castelfranchi diz que d salão che-
gou em boa hora: "já era uma necessidade pa-
ra Ribeirão, pois cidades de menores recursos 
têm realizado promoções idênticas. Acredito 
que a partir desta primeira experiência, o mo-
vimento artístico local tomará novos rumos, re 
velando nomes até então desconhecidos) do 
público." Citando a construção da Casa da 
Cultura, disse que no ano que vem a promoção 
deverá ganhar novas dimensões, "pois teremos 
aglutinado em um mesmo local todas as expres-
sões artísticas." ; 

Castelfranchi faz uma sugestão para que 
o sucesso de uma promoção deste tipo seja 
máior: "firmas deveriam, incentivar os artistas 
locais, estabelecendo prêmios de aquisição, co-
mo faz a prefeitura, que deu verba de 30 mfil 
cruzeiros . Um outro fator de sucesso é a divul-
gação. Acho que houve uma certa apatia quan-
to aos órgãos de informação. E' através dos 
meios de comunicação que o público fica sa-
bendo tudo sobre promoções . Este tipo de es-
tímiulo é fator essencial' para o bom desenvol-
vimento de qualquer t rabalho." 

No final da tarde, quando praticamente es-
tavam encerrados os trabalhos de montagem 
do saião, violento temporal caiu sobre a cida-
de, chegando a preocupar os promotores. E" 
que goteiras começaram a aparecer, molhando 
algumas obras, não chegando, no entanto, a 
danificar nenhuma delas. 

CINE FOTO CLUBE PARTICIPA 
Com, 60 trabalhos de aproximadamente 20 

autores, o Cine Foto Clube de Ribeirão está 
apresentando mostra no Salão de Artes, em 
comem/oração aos 25 anos da entidade. Segun-
do Pier Castelfranchi, que também é diretor 
do Cine Foto, a mostra visa principalmente in-
centivar o aparecimento de novos interessados 
nã arte fotográfica. 

OS DESTAQUES DO SALÃO 
A Comissão Julgadora do Io. Salão de 

Artes Plásticas de Ribeirão Preto, formada 
por Harry Laus, correspondente em São Pau-
lo da revista carioca "Vida das Artes"; Ol-
ney Kruse, crítico de arte e membro do Con-
selho de Arte da Bienal de São Paulo, e Pe-
dro Manuel Gismondi, da Faculdade de Ar-
tes Plásticas da Unaerp, citou com destaque 
no Salão os trabalhos de Odila Mestri.oer, 
Mandrake, Leonelo Berti, Guima e Nardim. 
dos 399 trabalhos apresentados à comissão, 
apenas 130 receberam aceitação. Por outro 
lado, de 96 art istas que enviaram trabalhos 
somente 43 deles foram aceitos. 

DIA 23 OS PRÊMIOS 
A Comissão lulgadora do Salão de Arte 

que tem como membros Pier Luigi Castel-
franchi e Bassano Vaccarini marcou o dia 23 
próximo, às 21 horas, a entrega dos prêmios 
aos melhores classificados. 

O prêmio pa ra escultura do Saião de Ar-
tes foi outorgado ao jovem Celso Salles Guer-
ra, o "Mandrake", que, embora veja n a rea-
lização do Salão uma oportunidade pa ra que 
novos valores da arte su r j am em Ribeirão, 
faz restrições quanto à fa l ta de colaboração 
dos poderes públicos e o próprio andamento 
dos trabalhos para a montagem do Salão. 

"Compreendo que sendo a primeira vez 
que se faz tal promoção em Ribeirão, inúme-
ras falhas su r j am. Mas o que não se pode 
admitir é o alheiamento da prefei tura que 
encara as promoções artísticas da cidade 
sempre com descrédito. Outra coisa que 
também não dá pa ra entender é a colocação 
de homens completamente alheios à ar te tra-
balhando no setor de montagem do salão". 

Embora tecendo críticas a alguns seto-
res, Mandrake elogia o trabalho desenvolvi-
do pelos membros da comissão organizadora 
do salão: "Como já disse, como é a primeira 
vez que se realiza, a exposição dos trabalhos 
mostra falhas, que poderão no próximo sa-
lão, ser sanadas . É lógico, que, antes de tu-
doA ta l promoção será de grande valia para 
todos os artistas locais e da região, pois se-
rão motivados a t rabalhar , sabendo que suas 
obras poderão nos próximos anos, constar 
da lista dos melhores". 

O sucesso do lo . Salão de Arte, pa ra 
Mandrake, está çondicionad<v ao que fizerem 
as administrações da cidade no fu turo : 'En-
quanto tivermos pessoas insensíveis aos mo-
vimentos artísticos nos cargos de chefia, a 
arte permanecerá es tagnada. A esperança é 
de que no fu turo tudo mude . Só assim o Sa-
lão será uma promoção vitoriosa". 

ODILA, 0 INCENTIVO 
Nas paredes do pequeno atelier de Odila 

Mestrinèr, quadros t omam todo o espaço. 
Sobre a mesa, t intas, papéis e telas. É nes-
se pequeno cômodo que a ar t is ta passa gran 
de par te do seu dia, elaborando novos temas 
de obras, que, certamente, estarão receben-
do elogios de críticos de todo o País, como 
agora, premiada no salão, setor de gravuras. 

O repórter interrompe seu trabalho, às 
cinco horas da tarde, e pede "uns minuti-
nhos" para um bate papo a respeito do Sa-
lão de Arte. Acompanhando a opinião qua-
se unânime, Odila diz que o Salão vai atingir 
seu objetivo principal: promover u m a aber-
tu ra pa ra os art istas da cidade e também 
despertar o público pa ra as ar tes . "Um re-
sultado bastante positivo será o confronto 
entre obras de art istas de fora e os daqui . 
A. par t i r disso, todos serão recompensados, 
pois poderão aprimorar o seu trabalho", diz 
Odila. A art ista acha também que o Salão de 
Artes dará oportunidade pa ra que elementos 
com dotes artísticos, mas desconhecidos do 
público, se s intam motivados a produzirem 
para part iciparem do próximo Salão. 

— "Em geral — disse — o art is ta se sen 
te desestimulado por saber que a sua obra 
não ul trapassa o seu mundo, que fica restri-
to ao conhecimento de meia dúzia de pessoas. 
A part i r do Salão, tenho certeza de que ele-
mentos novos surgirão, enriquecendo a vida 
cultural da cidade". 

Odila é de opinião de que a realização do 
Salão é uma forma de promover a cidade: "a 
simples divulgação de Ribeirão como promo-
tora de Salão de Arte já é um ponto positivo, 
pois que é chamada "Capital da Cultura", 
sem ter feito até hoje algo concreto no setor 
artístico, a não ser exposições isoladas". Ela 
acha também que o Salão será um marco no 
próprio desenvolvimento cultural da cidade: 
"Eu tenho quase certeza de que se fa lará de 
Ribeirão antes e depois do Salão de Artes". 


