
O diario- rib. preto 

Vá visitar o SARP 
O SARP i Salão de Artes 

Plásticas de Ribeirão Preto i é 

uma boa pedida para este fim 

de ano. Não deixe de ver o 

SARP: além dos mais represen-

tativos artistas ribeirãopretanos 

icom algumas evidentes exce-

ções) estão lá bons trabalhos de 

gente de fora. especialmente do 

interior 

Há muito tempo que os ar-

tistas plásticos locais pediam um 

salão da cidade. O £ARP se não 

é o ideal, e pode até estar longe 

de se aproximar disso, é uma 

tentativa válida e que tem me-

recido os maiores elogios pelas 

suas boas intenções. 

Artistas consagrados como 

Lionelo Barti e Odila Mestriner. 

juntam-se a novos valores que 

estão tendo uma grande oportu-

nidade. De todos os gêneros e 

tendências, os artistas que ex-

põem seus trabalhos no SARP 

náo envergonhariam qualquer 

salão desses que existem por ai. 

É bom notar aliás, que sa-

lões como o SARP. a não ser em 

São Paulo e no Rio. só existem 

em grandes capitais: Belo Hori-

zonte. Recife, Salvador. 

Como é o primeiro, e os re-

sultados já foram bons. acredi-

tam os seus organizadores que 

ele irá se aprimorando com o 

tempo. Poderá ter mais sessões, 

convidar e conseguir a partici-

pação de artistas mais represen-

tativos de diversas tendências e 

até, ter salas especiais. Poderá 

também ocorrer junto com ele 

manifestações artísticas de ou-

tros setores: teatro, cinema, mú-

sica etc.. 

O SARP. no curto tempo em 

que ainda permanecerá aberto, 

merecia ser mais divulgado e ser 

apresentado como um atrativo 

turístico na região, para ganhar 

as visitas que não se movem por 

um simples interesse cultural 

É uma pena porém, pensan-

do-se principalmente no seu fa-

tor turístico, que ele náo fique 

aberto durante o dia. Porque é 

durante o dia que muita gente 

tem visitado o Bosque, especial-

mente o jardim Japonês e a 

área dos teatros. E encontram o 

SARP fechado, inexoravelmente 

fechado. Nem comitiva de ou-

tras cidades distantes consegui' 

vê-lo pela tarde. Naturalmente, 

existem as limitaçõeõs materiais 

mas elas precisam ser eliminadas 

para o próximo SARP. 

De qualquer forma, vamos 

repetir o aviso: náo deixe de ver 

o SARP. se você gosta de artes 

plásticas. Mesmo discordando de 

muita coisa, náo haverá discor-

dânc ia quanto a sua oportunida-

de. Ele precisa continuar e pre-

cisa principalmente, ser visto. 

Vá ao SARP e leve alguém com 

você para vê-lo. 

Existem coisas sérias que 

merecem maior atenção 


