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Para o VIII Salão de 
Arte de Ribeirão Preto 
SARP, que a Fundação 
Cul.ural _ FURP — rea 
lizará a partir do dia 18 
de junho, j,á estão ns Ca 
sa da Cultura, mais de 
6C0 obras em Pintura, Es 
cultura, Gravura e Dese-
nho. Segundo informou 
Antonio Palccci, coordena 
dor do tarp, estão iscri-
tas 217 arástas de todas 
as partes do Brasil. 

No próximo sábado e 
domingo a comissão de se 
^eção e premiação, for-
mada pelos artistas odi-
la Mestriner, Alberto Fre 
derico Buttenmuller e Ivo 
Zanini, estará selecionan-
do as obras que, até o 
fim de semana, obras po-
derão atingir o total de 

SARP já recebeu mais de 600 obras 
800- Estão também na Ca 
sa da Cultura, obras de 
Dimas, artista de Campi-
nas que contribuiu com 
600 mil cruzeiros para 
premiação no Sarp, se-
gundo Palocci. Para pre 
miação e aquisição ae o-
bras selecionadas, — a 
FURP já conta com mais 
de 1 milhão e 200 mil 
cruzeiros. 

O VIII SARP será aber-
to solenemente no dia 18 
de junho, às 21 horas — 
quando o prefeito João 
Gilberto Sampaio estará 
presente, dando apoio a 
mais esta interessante 
iniciativa da FURP. Ccn-
forme explica o presiden-
te da FURP, Divo Marino, 
também Secretário da 
Educação, o VHI SARP 

tem por íinalidade a reu 
nião e valorização de tra 
balhos representativos da 
arte contemporânea de 
qualquer modalidade ou 
técnica aplicável ás artes 
visuais, com exceção de 
cinema, arquitetura e de-
senho industrial, visando 

também a educação da 
coletividade e o desenvol 
vimento das artes no1 Bra 
sil. Pedem participar do 
VIII 'SARP artistas brasi-
leiros e estrangeiros resi-
dentes no país há 1 ano, 
pelo menos, quando da da 
ta da insericão. Todas 

as obras de qualquer mo-
dalidade, estarão sujeitas 
aos prêmios aquisição e 
"Cidadão de Ribeirão Pre 
to". Os prêmios serão en-
tregues durante as SGleni-
dades de abertura c.o VIII 
£'ARP, na noite de 18 de 
junho, às 21 horas. 
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