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7 C J U - P i w i o ^ ? ? - 3 M o Prepara-se o V SARP 
É o V Salão de Artes de Rfbetnão Preto, um dos mais Importantes salões de arte do país, que será inaugurado dia 21 de ju-nho, na Casa da Cultura. 

Está chegando o V Sa-lão de Arte de Ribeirão Preto, ou melhor, os pri-meiros preparativos já estão sendo transados pa-ra a sua abertura no dia 21 de junho. 
E um dos primeiros passos para a sua realiza-i ção são as inscrições dos j participantes, abertas a partir do dia 22 de maio até o dia 5 de junho qüan do então serão seleciona-das as obras que ficarão expostas na Casa da Cul-tura. Entre as 150 obras sele-cionadas (limite máximo) algumas receberão prê-mios, que serão entregues na abertura do SARP ao contrario dos outros anos quando os prêmios eram entregues no final. Essa decisão foi tomada para facilitar a participação dos expositores (os de fo-ra) que preferem estar presentes na abertura do Salão. 

No SARP — que é de âmbito nacional — são mostrados trabalhos em pintura, esculturas, dese-nhos e gravuras e é hoje, um dos principais salões realizados em todo pais. j O patrono deste ano — que é um artista de 
! renome falecido será Di Cavalcanti e Noemi Mo-rão — esposa do saudoso artista — irá inaugurar o Salão. 

O julgamento, do SARP i — feito por 3 membros -já decidiu um dos críticos desse ano, o professor de Artes da UNICAMP, Fá-bio de Magalhães. Os outros áihda estão sendo decididos: fala-se no1 crí-tico Jacob Klintowisfz que também participou no ano passado. 

COMISSÃO A Comissão Organiza-dora do V Salão de Arte de Ribeirão Preto é com-posta por Nelson Araújo (presidente), Antonio Pa-locci (coordenador), — Adrião Liceras (tesourei-ro), Mario Moreira Cha-ves (Secretário) e mais os seguintes membros: Daici Ceribeli Antunes — Maria Eliziz Borges; Pier Luigi Castelfranchi, Clezio Neyder de lima; Fernando Oaona Conchil-lo, Orlando Villas Boas, Luis Puntei, Paulo Velo-so, Cristina Helena Leite Martins, Thirso Cruz; Antonfo Varalda Filho; Jair Frscher Pontes, Izl-dro Pedro de Freitas, Al-da Elidia Fusco, Mareia Veiga Soares, Janet Jun-queira Polo, Cristiane Moura Lacerda, Deise P. Heik, Neifi Assim Buca-ria, Lino Strambl. 


