
Mcm& INFORMAÇÃO 

Em 
junho, 

o 32 Salão de Arte 
Será promovido o 3 o Salão de Artes de Rib' P r e t 0 (SARP) peio Departamento de Cultura, da Secre-taria de Educação, Saúde e Bem Estar fcocial, da Prefeitura Munici-pal de Ribeirão Preto, consistindo n a exposição de trabalhos íio campo de artes plásticas. 
A finalidade é a reunião e va-lorização de trabalhos representativos de arte contemporânea, em suas mais expressivas manifestações, bem como a educação artistica da coletividade e o desenvolvimento das artes no Brasil. Esse acontecimento vai coincidir com a realização dos festejos anuais pelo aniversario da cidade-A abertura oficial do sa lã 0 se-rá dia l . o de junho no horário das 20 horas, na Casa da Cultura, O acontecimento terá a part i-cipação de artistas de vários Esta-dos brasileiros, gente que vem ex-por o trabalho, que cüníia na arte, que merece apoio- De ano a ano aumenta 0 numero de participantes para a exposição, dada a boa coor-denação Executiva do SARP. O QUE OS ARTISTAS DEVEM FAZER PARA CONCORRER Os artistas concorrentes deverão preencher as fichas de inscrição for-necidas pela comissão organizadora, n.ao podendo exceder de cinco o nu-mero de trabalhos inscritos em ca-da seção, permitida a ocupação de máximo 15 metros lineares. 

As obras deverão ser remetidas a casa da Cultura, acompanhadas das fichas de inscrição* A entrega de trabalhos e ins-crição deverá ser feita do dia~ 28 de abril a 10 de maio de 78. 

de Ribeirão Preto 
OS PRÊMIOS A premiação e aquisição pode-rão concorrer as seguintes seções: pintura, escultura, desenho, gravura, Para a pintura o prêmio será até 20.000,00; para a escultura até 20 000,00; para o desenho até . . . . TO.000,00 e gravura, 10.000,00- A entrega dos prêmios deverá ser fei-ta no dia 3 de junho, "no horário das 20 horas Os trabalhos serão jul-gados por dois críticos de arte da cidade de são Paulo e outro que será escolhido pelos próprios artis-tas-

Esses farão a seleção dos qua-dros para participarem no salão e a indicação das obras que poderão ser adquiridas pelo poder público. ARTISTAS JA PREMIADOS EM 1975 — l.o SARP 
Celso Sales Guerra (Rib, Pre-to) escultura — "Tabernaculo; Emer lindo Nardin (Piracicaba) — Dese-nho Leonelo Bertl — (falecido), pintura "Multidão: Luiz de Souza Guimarães (SP), "O Ultimo ant i -Cristo"; Odila Mestriner (Rib- Pre-to), p i n t u r s T ^ homem e~seu peixe'7? EM 19^7 - 2.o SAK]? 

De Francisco 
Amêndola 

i(Rib. Preto), 
"MANECA", 

prêmio Aquisição. 
Edgard Pagnano (Ribeirão Pre-to), escultura; Paulo Chieda Sans (Campinas) desenho; Emerlindo Nardin (Piracicaba), gravura; Nilo Giordano (Rib. Preto), pintura; Ri-cardo Rocha; Francisco Amendola da Silva, foto-pintura; Paulo Mo-

reira (Campinas); Wladitnir Fera; Figueiredo Sobral (Ame;rieana); Hélio Leite (Camp.); Juliana da Cruz Serri (Rib' Preto) , 


