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Palocci, Glauco e Klintowitz foram uná aimes: "O Salão est ; ó<imo» 

COMISSÃO JULGADORA > 

CONSIDEROU "ÓTIMO" 
O NÍVEL DO IV SARP. 

Jacob Klintowitz e Glauco Pinto de prestígio e, consequentemente maior par Moraes, indicados pela Comissão Orga- ticipação a um salão». Segundo obser-nizadora, e Antonio Palocci, indicado vou, a repercussão do SARP em São pelos artistas supreenderam-se com o Paulo é bastante limitada, devido a fa-mível deste Salão de Arté| de Ribeirão lhas de divulgação». Preto e divulgam amanhã os premiados. Tanto ele como Glauco Pinto de O Salão este ano homenageando Fran. Moraes conhecem, de nossos artistas, cisco Rebolo abre-se no próximo dia somente as obras de Odila Mestriner 16, na Casa da Cultura. (que Klintowitz estudou a fundo) e a de Bassano Vaccarini. Mas consideram «Pelas obras que eu ví, até agora muito POUCO para uma ; cidade como (cerca de 40%), o nível do Salão já es- Ribeirão Freio, que «tem possibilidades ia garantido». Assim se expressou, on- de se tornar um importantíssimo pólo tem\ o crítico Jacob Bernard Klin- cultural». i towitz do JORNAL DA TARDE, sobre a qualidade deste IV Salão de Arte de Estudioso (sempre' autodidatica-Rioeirão Preto. Ele e o pintor gaúcho mente) das Comunicações comercial e Glauco Pinto de Moraes foram indica- cultural, da Teoria da Arte, da Histó-dos pela Comissão Organizadora do ria, da Teoria da Forma, da Literatura SARF para, juntamente com o profes- e da Sociologia, Jacob tem, publicados, sor Antonio Palocci (indicado pelos seis volumes: Arte e Comunicação, Obra Iparticipantes), julgarem as 512 obras Múltipla e sua Contemporâneidade, recebidas de 204 artistas de vários Es- Versus (relançada há pouco, em se-tados brasileiros. gunda edição), Casa Grassman, As Im-Comipartilhando da opinião de probalidades do Novo e Ianelli: Do Fi-Klintowiiz, Glauco mostrou-se "surpre- guraiivo ao Abstrato. Segundo ele, "a so Pelo excelente nivel encontrado até sensibilidade é apenas um dado para agora» e «feliz) por ter sido apontado a critica da arte, fundamental mesmo para tão gratificante trabalho». é a informação; se o crítico não se A maior parte das obras recebidas, renova, não lê, começa a se repetir, evidentemente, é de artistas locais, que pois o exercicio da crítica exauri nos-somam cerca de 70%. Os outros 30% sos conhecimentos e acaba embotando provém de outras cidades do Estado e a nossa sensibilidade», do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pa- Gaúcho de Passo Fundo, Glauco raná e Goiás. Pinto' de Moraes é considerado, Pela critica (e por Jacob), uir. dos mais OS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO importantes pintores brasileiros da A avaliação dos trabalhos tem sido atualidade. Entusiasta dos salões, par-feita por c\apas Numa primeira ins- ticipa deles há mais de dez anos, com táncia, loram deixados de lado os tra- muilas premiações mas também com balhos que não apresentaram as quali- algumas recusas. No ano passado rece-dao.es mínimas exigidas. Numa segun- beu o maior prêmio dado à arte brasi-da etapa separaram-se, igualmente,, os leira — uma viagem ao exterior — pe-que tem sua Participação' assegurada, lo I lugar no Salão Nacional de Artes e finalmente, para o "purgatório», co- Plásticas. Participou também (sempre mo quer o critico Klintowitz, foram as com premiações) de varias Bienais Na-obras «nebulosas», passíveis de uma cionais e Internacionais. Como convi-i^aValiasão. , dado, mostrou suas obras na recente Aié a noite de ontem, os dois cri- Bienal Latino Americana. Não gosta de ticos, auxiliaüos pelo proiessor Paloc- falar de seu trabalho, considerando-o ci, rei acionaram os trabalhos que de- apenas «foto-realista». verão participar do IV SARP. E, hoje, divulgarão os Premiados. A ABERTURA i. Os prêmios, todos aquisitivos, num total de 90 mil cruzeiros, serão assim A IV Salão de Arte de Ribeirão Pre-distribuklos: 30 mil cruzeiros Para o to será inaugurado no próximo dia 16, setor da Piintura; 30 mil para a Es- na Casa da Cultura a partir das 21 ho-cultura, 16 mil para o Desenho e ou- ras, quando também serão distribuídos tros 15 mil cruzeiros para o setor da as premiações. Este amo, o salão home- -Gravura. nageia o pintor Francisco Rebolo, que 
d e v e r á estar presente com algumas de O JURI suas obras (seguradas} pelo Departa-Critico experimentado, há muitos mento de Cultura em 400 mil cruzei-anos titular em sua área, no Jornal da ros). , Tarde, autor de vários livros sobre a Para a abertura estão programadas teoria da arte, autodidata, Jacob Klin- também apresentações do Coral XI de towitz chegou a surpreender-se com o Agosto, de São Paulo, e do Madrigal nível do Salão de Ribeirão Preto. Revivis. E para os dias consecutivos o — participo de cerca de 20 salões SARP, que contará com a assistência" por ano, e, raramente, me deparo com cons;ante de orientadores esPecializa-tanta qualidade e diferentes! tendên- dos, promoverá o lançamento dos li." cias reunidas num só evento, disse. vros de Jacob Klintowitz e Projeções de:. Para ele, o mais importante não é um filme sobre Rebolo, dirigido pelo a realização do salão em si, mas "a crítico Olívio Tavares de Araújo, da re-continuidade e a seriedade, que trazem vista VEJA. 


