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O galpão da exposição, ao lado 
do Teatro Municipal, já está em fa-
se de acabamento e deverá estai' 
pronto domingo. Mas a exposição se - , 
rá aberta ao público apenas no dia 
10, a partir das 21 horas, quando os 
cinco primeiros artistas classificados 
deverão receber, da Prefeitura, prê-
mios num valor de Cr? 30.000 00. 

A Comissão Julgadora, que sele-
cionou quarenta e três artistas dos 
noventa e seis inscritos, foi compos-
ta por três elementos: Harry Laus, 
indicado pela Associação Brasileira 
dos Críticos de Arte; Oney Kruse, 
editor de arte do Jornal da Tarde, 
indicado pelos artistas inscritos e 
Pedro Gismondi, Diretor do Centro 
de Arte da UNAERP, indicado pela 

^ Comissão organizadora do Salão. 
Os trabalhos dos cinco primeiros 

classificados —- Mandrake, Berti, 
Odila, Berti, Guina, artista de Tau- • 
baté e Nardin, de Piracicaba — serão 
comprados pela Prefeitura. 

Os trabalhos expostos, num to-
tal de cento e t r in ta e quatro, esta-
rão à venda. No entanto, as obras 
vendidas só serão retiradas no final 
da exposição, o que se dará no dia 
31. 

Será ainda, realizado um Salão 
Paralelo, com uma obra de cada ar 
tista não classificado. Este Salão te-

I rá por local o Saguão do Teatro Mu -
nicipal e estará aberto ao público no 

A Comissão Julgadora — composta por Harry Laus, Oney Krüze e Pedro 
Gismondi — divulgou, ontem, os nomes dos artistas classificados para o 1." 

Salão de Arte de Ribeirão Preto. Entre os cinco primeiros 
classificados, estão tres artistas de riossa cidade: Mandrake. 

Berti e Odila Mestriner. 

A prefeitura prepara 
o seu salão: O SARP no dia 10 
mesmo horário do Salão de Arte: da , 
15 às 22 horas, também com entrada 
gratuita. A mostra se repetirá nos 
próximos anos, devendo coincidir 
com o aniversário de Ribeirão. 

TODOS OS CLASSIFICADOS 
Todos estes 45 mostrarão suas 

obras a partir do próximo dia 10: 
Thirso Cruz. Pedro Lopes Soarei, 
Amaro de Almeida. Francisco Amên-
dola da Silva, Neuza L. Carvalho de 
Freitas, Edson Matioli, Ermelindo 
Nardim, Regina de Fátima Fonseca, 
Ulieno Sérgio Cicci, Mauro Amauri 
de Lima, Antônio David Protti. Cel 
so Sales Guerra (Mandrake), Clayr 
Rosecler Prince Portugal, Fúlvia 
Gonçalves, Juliana da Cruz Serri, 
Walter Nater Júnior, Geraldo Afon • 
so Barbosa, Paulo Sérgio Moreira, 
Roberto Inácio H. Pupo, Mário T. 
Castania, Ismael Pereira Maciel, Cló 
vis Hugueney Irigarai, Wagner Dan 
te Veololi, Van Ackei, Israel Brumm, 
Américo ítalo Naso, Antonio Pimen • 
ta, Ana Regina Alves da Silva, Cris-
tina Cunha Lemos, Leonello Berti, 
Sara Goldman, Ana Maria B. de Vec 
chi, Joel Aparecido Pereira, Odila 
Mestriner, Álvaro Antonio Maciel 
Nobrega, Miguel Ângelo Barbosa, 
Luiz de Souza Guimarães, Patrícia 
Jemma, Tânia Giorgi Jorge, João Pe-
dro Arruda, Edgar Carlos G. Pagna-
no, Paulo Roberto Monteiro, Isaac 
Antonio Camargo, Waldomiro Freitas 
Santana e Maria Páulino Rodrigueõ. 

Leonello Berti, presente ao SARP 

Este barracão será uma galeria de arte 

Surge a primeira queixa 
contra o Salão de Artes 

Muito preocupado, carregando 
sob o braço cinco reproduções fo-
tográficas coloridas dos c inc 0 qua-
dros a óleo que submeteu à apre-
ciação da comissão seletora do l . o 
Salão de Artes de Ribeirão, João 
Mendes t inha ontem à tarde a quase 
certeza de que não figuraria entre 
os felizardos merecedores d a chan-
cela do júri composto por Hary La,us, 
Oney Kruze e Pedro Gismondi. O 
motivo de sua apreensão, horás an-
tes de se saber os nomes dos 45 esco-
lhidos: Alguém do Departamento de 
Cultura d 0 Município — cujo nome 
ele preferiu não revelar — já ma-
nifestava dúvidas quanto à aceita-
ção de seus cinco óleos. A razão: São 
todos acadêmicos. 

Mesmo ante tal argumento de-
sencorajados João Mendes concor-
dou com a sugestão daquele mesmo 
alto membro do Departamento: 
Gastou 300 cruzeiros para obter cin-
co reproduções coloridas de seus 
quadros, e — para que suas obras fi-
zessem boa figura — pediu dinheiro 
emprestado: 750 cruzeiros para colo-

car moldura condizentes nas pintu-
ras, cujas dimensões variam entre 
1,16 x 80 centímetros e 30 por 70 
centímetros. Me pediram as repro-
duções — lembrou João — dizendo 
que eram para promover o Salão. 
Mas acharam que minhas obras não 
iam ter vez, porque não eram do es-
tilo moderno". 

Tal observação causou muita es-
tranheza ao artista — afinal alijado 
da mdstra segundo ele argumen-
tou: O Regulamento d Q Sarp não 
prevê aceitação ou rejeição de esti-
los" . 

Dos 45 artistas que mostrarão 
seus talentos neste l . ó Salão de Ar-
tes, três moram em Ribeirão: Man-
drake, Berti e Odila Mestriner. O 
galpão destinado à exposição, já 
em fase de acabamento, ficará pron-
to domingo. Mas as obras — pin-
tura, escultura e desenho — só po-
derão ser vistas a partir dás 21 ho-
ras de 10 próximo, quando os cinco 
primeiros artistas classificados de-
verão reeeber, da Prefeitura, prê-
mios que totalizam 30 mil cruzeiros. 

Odila Mestriner, a figura mais destacada desse salão oficial 
O academismo de João Mendes nao teve vez no SARP 
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