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A PERGUNTA DA FOLHA 
Você é a favor da extinção dos salões de arte 

de Ribeirão Preto e região? 

Uma fórmula desgastada pelo tempo 
ATALIE RODRIGUES ALVES 

A Folha tem publi-
cado artigos e opiniões 
sobre a realização da 
próxima edição do Sa-
lão de Arte de Ribeirão 
Preto (Sarp). Como a 
discussão está em anda-

mento, julgo que a mesma deveria se 
estender a outros salões de arte da 
região, como o de Franca, Batatais, 
Matão, Araraquara etc. 

Por isso, acho necessário ampliar 
ainda mais esse debate. Como artista 
plástica participante de salões de arte do 
interior há doze anos e como organiza-
dora de cinco edições do Salão de 
Franca, na década de 70, acredito que 
essa fórmula teve sua importância em 
suas primeiras realizações, entre as déca-
das de 70 e 80, em várias cidades do 
interior, porque conseguiram desbancar o 
convencional e conservador salão acadê-
mico então existente, o que por si foi um 
considerável avanço. 

Mas os salões de arte contemporânea, 
que nasceram para ser um canal de 
incentivo às novas manifestações artísti-
cas e às novas técnicas de expressão, 
ainda ficaram presos a regulamentos 
anacrônicos e continuaram a premiar 
através de um júri indicado por burocra-
tas e sendo coordenados somente pelos 
departamentos (fantasmas) de cultura das 
prefeituras. 

A organização de salões, restrita a 
meros burocratas de carreira, sem a 
participação criativa dos artistas plásticos 
e produtores da cidade, teve como resul-
tado salões que nada acrescentaram à 
realidade artística da cidade e região na 
qual foram promovidos. E os políticos 

ainda fizeram uso deles para promoção 
pessoal. 

O caráter competitivo desses eventos 
inibiu os artistas iniciantes e ao mesmo 
tempo desestimulou os mais velhos, pelo 
medo de receberem um "recusado". Os 
critérios de seleção, sempre discutíveis, a 
cada ano eram modificados, pois os 
jurados escolhidos nunca eram os mes-
mos e respeitáveis e a maioria represen-
tava uma corrente: ora regional, no outro 
ano abstracionista, no outro pós-mo-
derno, dependendo do "gosto" do júri. 

A única qualidade que os salões possu-
íam era a de reunir diversas linguagens e 
tendências, formando um painel atuali-
zado, mas hoje estão a divulgar o traba-
lho de "panelinhas" artísticas e "caça-
dores de prêmios" importados das gran-
des metrópoles. Ou do eixo Rio-São 
Paulo. 

Não existem grandes diferenças entre 
os salões, ainda que as características da 
vida cultural das cidades do interior 
sejam diferentes. O Sarp, por exemplo, 
sempre refletiu o pioneirismo de Ribeirão 
Preto, ao abalar o predomínio da arte 
acadêmica nos primeiros salões, com 
Amêndola, Pedro Manuel, Bassano Vac-
carini, sob o comando de Antonio Pa-
locci. E quando parecia ter encontrado 
seu caminho, começou a restringir a 
participação dos artistas locais em favor 
dos artistas "importados", que querem 
impor seus padrões elitistas e muitas 
vezes supérfulos à cidade. 

Os outros salões, mais modestos e 
conservadores, como o de Franca e 
Araraquara, continuaram regionais por-
que seus participantes não se firmaram 
no mercado artístico e a finalidade pri-

meira de lançar novos nomes não se 
confirmou. 

A solução que desejo é radical. Assim 
como acabaram-se os ultrapassados festi-
vais de música de MPB, também deve-
mos acabar com os salões de arte, 
inadequados à uma nova dinâmica cultu-
ral que o interior vem procurando encon-
trar. 

Com isso, poderão ser criados novos 
modos e novas condições de expor a 
produção artística, com critérios, quali-
dade, organização e competência, através 
da criação de comissões de cultura, 
unindo as prefeituras e seus departamen-
tos de cultura, a comunidade e os artistas 
plásticos da cidade. 

Talvez assim, as verbas astronômicas 
(guardadas as proporções miseráveis dos 
gastos públicos culturais...) que um salão 
de arte consome e a energia dispendida 
com ele em um mês possam ser divididas 
e aplicadas durante todo o ano com um 
calendário municipal de mostras de artes 
visuais abrangendo todas as modalidades 
artísticas contemporâneas. 

Criando-se uma dinâmica cultural pró-
pria e moderna nas cidades do interior, 
os dois lados ganham. O artista, que terá 
mais espaço para mostrar o seu trabalho, 
enriquecendo a agenda cultural do seu 
município, e o público, que terá através 
do poder público que sustenta com os 
impostos mais opções para sua cultura e 
lazer durante todo o ano. 

Afinal, o interior precisa encontrar sua 
identidade artística na sua multiplicidade, 
sem se preocupar em copiar eternamente 
a metrópole. 
ATALIE RODRIGUES ALVES, 35, artista plástica, pertence ao 
grupo do Laboratório das Artes de Franca e participa da diretoria do 
Sindicato dos Artistas Plásticos Profissionais de São Paulo. 

Precisamos refletir 
O D I L L A M E S T R I N E R 

Tomar uma posição a 
favor ou não da extin-
ção do Sarp é uma 
questão que merece 
análise criteriosa e 
consciente. Questionar 
alguns pontos sobre a 

existência dessas mostras é um fator 
importante. Em primeiro lugar, é preciso 
definir sua finalidade. O salão possibilita 
ao artista, jovem ou não, expor suas 
obras à apreciação da crítica e do público 
e proporciona sua entrada no mercado de 
arte. 

Mas hoje podemos ver que essa condi-
ção está bem modificada. Com a criação 
de vários espaços alternativos na cidade, 
como bares, lojas e algumas entidades 
culturais, qualquer artista pode mostrar 
com facilidade um conjunto mais repre-
sentativo da sua produção, possibilitando 
uma visão maior do trabalho que vem 
desenvolvendo. 

Em segundo lugar, saber se a finali-
dade dessas exposições é estabelecer 
critérios artísticos, conceitos contemporâ-
neos, possibilitar confronto e avaliação 
das obras e formar a opinião crítica do 
apreciador. 

Essa é uma questão muito abrangente. 
Quem sempre determina esses critérios é 
o regulamento do salão. Seria oportuno 
abrir essa estrutura regimental às necessi-
dades atuais com sugestões e participação 
da classe artística. 

A formação do júri de seleção e 
premiação, feita através de escolha ou 
votação dos inscritos, é que sempre 
norteia se esse vai ser vanguardista, 
apenas moderno ou simplesmente conser-
vador. 

Com a reformulação dos conceitos de 
arte nas últimas décadas, a formação dos 
artistas e do público sofreu modificações 
que hoje dificultam a determinação dos 
valores reais da obra de arte. Cada dia 
mais esse público se sente sem capaci-
dade para apreciar um quadro ou escul-
tura e formar uma opinião. Em último 
lugar, saber se esses salões deveriam ser 
apenas regionais ou nacional. 

Podemos ver que atualmente, com os 
meios de comunicação tão desenvolvidos, 
a informação está presente ao mesmo 
tempo em todas as capitais e interior. A 
opção pelos vários caminhos da arte e 
pelos novos processos e técnicas está 

hoje ao alcance de todos. A cultura 
apresenta traços comuns em todas as 
regiões. A linguagem artística tende para 
a universalidade. 

Portanto, uma posição regionalista não 
se justifica mais. Quanto maior for a 
abertura para o confronto e para a troca 
de experiências, maiores serão as con-
quistas de todos os artistas. Os salões nas 
suas antigas concepções estão totalmente 
superados. Tomar agora uma decisão 
sobre a continuidade ou não dessas 
mostras, diante das realidades analisadas, 
implica em um posicionamento diante do 
momento histórico. Caminhar com arte é 
renovar e atualizar. 

É necessário sempre reformular as 
formas de mostragem das obras de arte, 
tornando-as mais objetivas, receptivas e 
dinâmicas. Promover exposições de cará-
ter didático, mostras individuais e coleti-
vas de jovens que tenham uma obra 
representativa e organizar intercâmbios 
culturais são alguns dos caminhos que 
poderiam ser seguidos. 

Nesse caminho se poderia também, 
por um momento, parar, sentar e fazer 
uma grande reflexão. 
ODILLA MESTRINER é artista plástica. 

Os salões são importantes 
PEDRO MANUEL 

Considero necessário 
para a cultura visual 
brasileira, não apenas o 
Salão de Artes de Ri-
beirão Preto (Sarp), 
mas todo salão, do 
"nacional" ao "pau-

lista", do "mineiro" ao de São Simão. 
Alguns desses são marcadamente nacio-
nais, como o "paulista" e o "mineiro", 
enquanto o de São Simão é de âmbito 
restrito a municípios relativamente próxi-
mos. Cada um cumpre uma função vital, 
mais viva do que as várias modalidades 
de arte e de organização que passam por 
esses salões. Na realidade, todos cum-
prem a sua função, mais ou menos 
universal ou provinciana, nacional ou 
regional, ampla ou sectária. 

Podem receber o apoio popular, como 
o 9? e o 15? Sarp, ou a execração 
pública e generalizada, chegando a pro-
vocar até mesmo a revolta, como o 13? e 
o 14?. Mas de qualquer forma, mesmo 
frustrado, o público acaba lucrando, pois 
descobre quão pernicioso é o sectarismo. 

O Sarp nasceu, portanto, necessário, 
nacional, interiorano e universal. Neces-
sário para o público que entra em contato 
com obras de arte reais, não reproduções 

criadas em circunstâncias próximas às 
suas, como tempo, país, região e provín-
cias, de acordo com a proposição de 
cada salão. Necessário para os artistas 
que estabelecem parâmetros e compara-
ções entre suas obras num único am-
biente e ao mesmo tempo. Necessário 
para os novos que, por mão dos salões 
menores, entram no ambiente artístico e 
se afirmam com os prêmios dos mais 
importantes. 

Necessário por ser representativo do 
que se cria no Brasil, e não por alcançar 
bom nível em função de uma abstração 
configurada na cabeça de alguém. 

Necessário e nacional nasceu por voca-
ção, como mostra a grande maioria dos 
patronos, críticos e premiados do "salão-
zinho que a má vontade de alguém 
inventou". Na realidade, uma análise dos 
catálogos revela que a maioria absoluta 
desses senhores teve pouca ou nenhuma 
ligação com Ribeirão Preto. Quando 
alguém diz ser a favor de um salão 
nacional e de critério elevado, na reali-
dade significa que o quer entregar a uma 
alcatéia de críticos e marchands mono-
córdica. Bater numa só linha, num só 
estilo, apoiado pelos patrocinadores. 

Interiorano e universal. Interiorano 
sim, pois quem não aceita a sua identi-
dade não existe, não é nada. Mas, como 
sempre venho afirmando, a universali-
dade que abre suas asas além da nação é 
uma criação do espírito e não um pro-
blema de geografia. Interiorano e univer-
sal, com critérios próprios, mas não 
provincianos, sem reserva de mercado 
para artistas daqui, que acabam se bene-
ficiando pela força e projeção do Sarp, 
mesmo que nele não sejam aceitos. 

Para alcançar um resultado melhor, 
por fim, a experiência de quase 50 anos 
me ensinou ser aconselhável que os 
membros da comissão organizadora parti-
cipem do salão isentos do júri e sem 
possibilidade de ganharem prêmios, por-
que, de outra maneira, tornar-se-ia um 
castigo e fatalmente a organização, com 
o passar dos anos, cairia nas mãos de 
pessoas que pretenderiam obter dessa 
situação, vantagens escusas. Por fim, é 
preferível que seja composto de cinco 
membros, sendo dois eleitos pelos artis-
tas, a fim de evitar um júri de três, 
indicado pelos organizadores, em que 
dois elementos venham controlar todo o 
salão. 

PEDRO MANUEL. 65. pintor e critico de arte. 


