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Sarp seleciona 115 obras e 41 artistas 
Odilla Mestriner e Hélio José Braga Martins, de Ribei-rão Preto, e Leon Ferrari e Jorge Kachid Bussab. de São Paulo, foram os quatro gran-des premiado® no IV.o salão de Arte de Ribeirão Pra-to, a ser iniciado no proximo dia 16 na Casa da Cultura. Ca-da um dos quatro artistas rece-beram o prêmio "Cidade de Ri-beiro preto", representados por seus trabalhos em gravura, de-senho, pintura e escultura. 
A escultura de Leon Ferra-ri, sob o título "Florência", é apresentado em aço inoxidável; Jorge Rachid Bussab que con-seguiu o prêmio em pintura, mostra "Setembro", um quadro feito a óleo; e os ribeirãopreta-nos Odilla Mestriner e Hélio José Braga Martins, prêmios em gravura e desenho, conse-guiram vencer com Transfo. ração" e "Colírio Trepens", res-pectivamente. 
A Comissão Julgadora do SARP deste ano, integrada pe-los críticos Jacob Klintowit, artista plstico Glauce Pinto de Moraes e escultor Antonio Pal-locci, premiou outros 23 traba-lhos de 20 artistas. Estas obras todas foram adquiridas pela Administração Duarte Noguei-ra, num total de $90 mil cru-zeiros. Os critérios adotados pelo Juri foram os de selecionar as obras mais representativas das várias correntes do pensamen-to da arte contemporânea, uti-lizando o Salão, portanto, como uma vitrine da reflexão artís-tica. Desta maneira, o Juri des-taca que pode encontrar as ma-nifestações do racoinalismo, do nifestações do raclonalismo, do fantástico: obras que vão desde o realismo ao pensamento má-gico. 
Na verdade, sempre se-gundo a opinião do Juri, as vá-rias formas que o realismo as-sume em nossos dias. "Acredi-tamos que, com isso, cumpri-mos o nosso dever básico, o de informar (sempre a partir das 

obras existentes) à comunida-de das questões em discussão no mundo", acentuaram os três jurados. JACOB, GLAUCO E PALLOCCI Para o crítico de arte Ja-cob Klintowitz, do "Jornal da Tarde", o Salão cumpre bem a sua finalidade: "é representati-vo, de boa qualidade formal e capaz de uma informação cor-reta para a cidade". Entretan-to, o experiente crítico de ar-tes considera a s possibilidades do salão melhorar muito mais. 
"Ainda que o caminho — acentua — até agora, tenha sido bom. Falta, contudo, a maior participação da cidade, das suas forças vitais, a indus-tria, o comércio, a universida-de. Nós estamos torcendo por este Salão". 
"O Salão de Arte de Ribei-rão Preto, em sua quarta edi-ção — considera o gaúcho Glauco Pinto de Moraes, reno-mado artista plástico — reflete o interesse dos artistas da ci-dade e dos demais cencros cul-turais do Estado de São Paulo. Cerca de duzentos concorrentes compareceram e, embor a so 41 fossem selecionados, não des-merecem o esfoiço e interesse dos demais postulantes". 
O jurado observou que o nível dos selecionados e premia-dos revela o estágio da criati-vidade da jovem arte brasilei-ra. E ele espera, principalmen-te como artista que é, que os colegas concorrentes confirmem no tempo e no trabalho o em-penho ora demonstrado". 
Antonio Pallocci, eleito pa-ra o Juri pelos proprios artis-tas, lembra que quando da rea-lização do I.o SARP (dentro de improvisado e modesto galpão) o artista plástico dava uma in-

sofismável demonstração da sua força capitalizadora da sensibilidade da opinião públi-ca ribeirãopretana. 
"Hoje — reassume o profes-sor Pallocci — às vesperas do IV.o SARP, já em sua casa própria (Casa d a Cultura), com aproximadamente 600 trabalhos inscritos, pertencentes a 205 artistas, vindos dos mais adian-tados centros culturais do Es-tado e do País, pudemos nos ufanar da importância cultural e da projeção promocional que o IV.o SARP, certamente, dará a Ribeirão Preto, ratificando, assim, o "slogan" que vivemos de fato na Capital da cultura"'. 
Complementando, o profes-sor Antonio Pallocci diz que o IV-o SARP reúne as melhores expressões da arte contemporâ-nea, numa inequívoca demons-tração de sua ascendente tra-jetória, e que será levado ao conhecimento público através de um grupo de monitoras adredemente preparadas. 
ARTISTAS SELECIONADOS Serão expostas 115 obras de 41 artistas selecionados para o IV o SARP, resultantes de 205 inscritos e 515 trabalhos apre-sentados. Dos 41 artistas sele-cionados, 18 são de Ribeirão Preto, 8 de São Paulo, 7 de Campinas, 4 do Rio de Janeiro, 2 de Santos, Um de Londrina, e outro de Belo Horizonte. 
Destes, 20 artistas terão suas obras adquiridas pela Ad-ministração Duarte Nogueira, num total de 23 obras e $90 mil cruzeiros em prêmios. Todos os prêmios serão entregues na abertura do SARP, na Casa da Cultura, que nesta edição ho-menagea o consagrado Francis-co Rebolo — que inclusive já confirmou sua presença. 


