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Pouco criativo 
o 8.° Salão de 
Ribeirão Preto 

0 8.° Salão de Arte de Ribeirão Pre-
to, a inaugurar-se dia 18 próximo, não 
será superior nem inferior aos muitos 
certames brasileiros que são realiza-
dos anualmente. A quantidade supera 
gritantemente a qualidade, enquanto 
os novos processos de produção 
artística (xerox, mídias, peças con-
ceituais, etc.) cada vez estão mais au-
sentes. O predomínio absoluto é da 
obra figurativa, e nesta a liderança 
concentra-se no academicismo, no 
mau primitivismo, na má composi-
ção. 

Esse fato repetiu-se no fim-de-
semana passado, quando o júri de se-
leção eliminou 80% dos trabalhos con-
correntes ao Salão de Ribeirão Preto. 
De vários Estados chegaram 900 
obras, de 260 artistas, resultando ao . 
fim do julgamento a aceitação de 150 
obras, de 44 concorrentes. E se o júri 
agisse com rigor, maior ainda seria a 
porcentagem de recusados, 

O predomínio do compareeimento 
aos salões é dos novos valores, mas á 
maioria — como no caso de Ribeirão 
Preto — mostra-se desafinada com as 
transformações que a arte vem so-
frendo. Com isso, a velha produção 
acadêmica permanece maciça, como 
também há muitos exemplos dos que 
tentam seguir o informalismo, só que 
reproduzindo o que já realizaram 
autênticos artistas algumas décadas 
antes. 

Os Premiados 
Integrado por Alberto Beuttenmul-

ler, Ivo Zanini, Pedro Manuel Gis-
mondi, Odilla Mestriner e Daici de 
Freitas, o júri atribuiu o Grande 
Prêmio de Ribeirão Preto ao pintor de . 
São Paulo Aldir Mendes de Souza. 
Não houve premiação no setor de gra-
vura; o prêmio de escultura foi para 
Tirso, de Ribeirão Preto, e o dese nho 
para Norberto Stori, de São Paulo. 
Coube ao pintor de Brodósqui, Waldo-
miro Santana, o Prêmio Prefeito de 
Ribeirão Preto. Além desses, foram 
oferecidos outros prêmios de aquisi-
ções por entidades e estabelecimentos 
industriais e comerciais daquela cida-
de, que couberam a Aderbal Moura, 
Ivone Couto e Cassiano Nunes, de São 
Paulo, a Ayao Okamoto, Andréa Ma-
ria Lopes, Hélio Martins e Vânia Cas-
taldelli, de Ribeirão Preto, e a Paulo 
César Chaves, de Cravinhos — I.Z. 


