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13-7-86 126 trabalhos 
; poderão ser vistos no SARP 

A inauguração do 11.o 
SARP (Salão de Arte de 
Ribeirão Preto;, que es-
te ano acompanh^ a ex-
tensão do calendário de 
comemorações de aniver 
sário da cidade, será no 
dia 08 de agosto (ao con 
trário dos anos ante-

; riores, quando iniciava 
: em junho), na Casa da 
; Cultura, com a exposi-

ção de 126 trabalhos em 
pintura, desenho, escul-
tura e gravura de 86 ar-
tistas de cinco Estac.os, 

; além de uma presença 
! colombiana, 
í 
| A seleção e premia-
; ção das obras foi reali-

zada ontem, no mesmo 
local do evento, pela co-
missão julgadora forma-
da pela professora de 
artes da Unaerp, Maria 
Elísia Borges, pelo artis-
ta plástico ribsirãopreta-
no Edgàrd Pagnano, o 
agregado 'cultural cio 
Consulado Espanhol, Ma 
rio Guillen, pelo diretor 
do Centro Cultural de 
São Paulo, Paolo Maran-
ca e o crítico de arte 
Jacob Klintowisk. 

O salão que este ano 
homenageará a artista 

; plástica Odilla Mestriner 
e tem como patrono o 
mestre Alfredo Volpi, re-
cebeu cerca da 400 ins-
crições, sendo obrigató-
ria a apresentação de 
dois trabalhos em u;na 
única modalidade, com 
a ocupação de no máxi-
mo cinco metros linea-
res. Essa restrição de 
acordo com o coordena-
dor Antonio Palocci, de-
veu-se ao espaço reduzi-
do para a exposição, en-
quanto que nas outras 
competições, era permi-
tido enviar ate 12 tra-
balhos, divididos em três 
deles por modalidade, o 
andar superior da Casa da 
Cultura continua sendo 
utilizado como Câmara 
Municipal. 

A única inovação e que 
não consta do regula-
mento, sendo incliaja 
pelo juri, é um trabalho 
em vídeo-arte, bem como 
outro em fotografia. Na 
opinião do coordenador, 
a arte conceituai mani-
festada em. três obras 
seiecionadas é que cau-
sará maior "impacto" ao 
público". "São trabalhos 
bastante arrojados pela 
coragem desses artistas 
de manifeistarem aspec-
tos comuns do cotidia-
no" c 

Para o crítico de arte 
Jacob Klintowisky, o 
SARP se coloca entre os 
de nível médio em rela-
ção aos outros realiza-
dos pelo país. "Este Sa-
lão pela tradição que 
tem, poderia ter sido 
mais divulgado e nn en-
tanto, é sem inovação, 
obedece a uni regulamen 
to antigo e possui verba 
multo pequena", obser-
vou o critico. Já para 
Mario (Guillen, do Con-
sulado Espanhol, "pela 
primeira vez um salão 
quebra as dimensões 

tradicionais no interior 
de São Paulo, para se 
transformar um Salão 
com S maiúsculo) com-
parável às grandes me-
trópoles" . 

OS PREMIADOS 

Apóa a seleção, a co-
missão julgadora atri-
buiu os prêmios "Citíarte 
de Ribeirão Prsto" a os 
prêmios "Aquisição" dis-
tribuídos conforme uma 
verba giobal d? Cz$ 15 
mil. Segundo Jacob, o 
critério para a seleção 
bem como premiaçãc, foi ( 
basicamente a qualidade a 
estéfca. Os prêmios se- i 
rão entregues na abertu- i 
ra do SARP, às 20h e os < 
que receberão os cinco • 
principais, o "Cidade de : 
Ribeirão Preto ', que pas-
sa a ser patrimônio pú-
blico, são os seguintes: 
Sônia Maria Pacheco 
(SP), João Generoso' 
(SP), Ricardo Luiz Ho-
mem (BH\ Míria Bea-
triz Camargo (PJP) e Jo-
sé Ricardo Romero (RP). 
Outros 15 artistas rece-
berão prêmios aquisição. 


