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Os Jurados Còmentam o SARP 
ALBERTO BEUTTENMULLER: 

O Salão está num nível bom. O fato de haver 
um corte de aproximadamente 80% das obras é um 
fato não só do SARP como da maioria dos Salões. 

O importante é que os 14% dos artistas que são 
classificados tenham um bom nivel. O Salão tea> 
uma resposta nacional o que é da maior importância 
e como presidente do Júri este foi, de vários em que 
participei, o que mais respeitou o artista. O Júri foi 
coerente no julgamento e todos concordaram em re-
ver no domingo os trabalhos classificados para que 
não se faltasse com a justiça, diante de tantos con-
correntes. O critério adotado foi sobretudo a con-
temporaneidade dos trabalhos, embora excepcional-
mente tenham sido classificados alguns primitivos, 
pelo surpreendente de suas obras. Alguns, que não 
apresentaram três trabalhos no mesmo nível foram 
desclassificados, pois o mínimo eram três trabalhos 
que deveriam acrescentar um ao outro em termos de 
conjunto. 
IVO ZANINI 

O Salão comparativamente a outros do interior, 
está com um bom nível. A origem das obras é des-
conhecida, mas o nível é bom no geral. Foram ins-
critas umas 700 obras, umas trezentas selecionadas e 
aproximadamente 40 ou 45, classificadas, mas nãc 
houve grandes revelações. A área mais defasada é 
da escultura talvez pela falta de escolas, pelo custo 
do material (cobre, ferro, madeira) e a dificuldade 
da própria realização da obra- No Salão são pouco;-
os representantes dessa área- A Sala Lassar Sega li, 
foi uma iniciativa louvável da FURP, pois permitira 
um contato do público com o trabalho deste artista 
que foi o introdutor da arte Moderna no Brasil. 
ODILA MESTRINER 

— Os primitivos que foram aceitos não 
são os que fazem o tipo ingênuo, de cará-
ter regionalista, mas aqueles que, embora não te-
nham uma formação cultural e artística, exterioriza-
ram uma concepção fantástica, mágica, visionária, 
numa linguagem além do real, até trágica. Esta é a 
primeira vez que participo de um Júri em Ribeirão 
Preto e posso afirmar que o que norteou a avaliação 
foi a postura do Júri, o respeito entre si e para 
com o artista. 

Houve um respeito em relação às obras com 
um julgamento dentro do bom senso e cada qual 
acatando a opinião e o julgamento de outro, reven-
do inclusive a própria opinião. A parte disso hou-
ve um saldo positivo no que foi selecionado para 
o Salão que não se preocupou com a quantidade 
mas com a qualidade do que vai ser visto, que se-
rá informativo como ponto de partida de critérios 
e valores e informação para o público na aprecia-
ção da obra exposta. 
PEDRO MANUEL 

O nível é discutível, mas estamos em uma 
época de desencontros que se percebe na expres-
são dos artistas que participam do Salão. E mesmo 
que o critério de nível seja isento como parece 
ser o deste Júri, permanece a multiplicidade das 
visões cósmicas. Entretanto a grande, a verdadei-
ra e profunda importância deste Salão está na pos-
sibilidade gratificante do artista ser visto por um 
considerável número de pessoas e afinal mesmo se 
tratando eventualmente de uma arte menor sem 
pre existe o enriquecimento interior que a arte le-
va para quem toma contato com a criação. 

Consequentemente o Salão é um elemento de 
elevação espiritual para grande parte da popula-
ção da cidade e região. 

PROF. DAISI: 
Dos Salões que participei, o nível deste não é 

dos mais altos. Faltou muito da arte contemporâ-
nea como mínimo, land art. O objetivo foi fazer 
um Salão da melhor qualidade e fomos rígidos na 

escolha. 
A parte da gravura e da fotografia teve muito 

poucos representantes e de um modo geral, do que 
lá estava foi escolhido o menor. 

Este é um pequeno comentário que os mem-
bros do Júri teceram em torno do VIII SARP. 


