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Hoje a lesta do VII SARP oa Casa da Cultora 

Sob os auspícios da Fundação Cultural de Ribeirão Preto a comunidade ribeirãopre-tana e demais interessados da região têm a oportunidade de ver e admirar mais uma edição do Salão de Arte de Ribeirão Freto, hoje à noite, na Casa da Cultura, a aber-tura do VII Sarp será prestigiada com a presença do sr. Prefeito, das autoridades, da Comissão Organizadora e Julgadora e, Sobretudo, com o comparecimento dos ar-tistas laureados (^rêmio Cidade de Ribei-rão Preto, Prêmio aquisição) e seleciona-dos, em número de trinta o um, cujas obras figuram no Salão, em caráter áa homenagem pelo mérito apresentado pelos trabalhos, cujos autores já foram alvo de premiações em salões passados, como é o caso de Vaccarini, Álvaro Nóbrega, Mar'a de Lourdes Tudisco, Mauri Lima, Theodorò Paterno, Lucimar Bello. etc. 
Cs grandes vencedores do Certame fo-ram (fazendo jús ao Frêmio Cidade de Ri-beirão Preto) os artistas Aidir Mendes de Souza (com 42 anos de idade e 20 de vida artística), com a obra "Geometria da Ter-ra n .o 8" (pintura), o ribelrãopretano irriirso Cruz (com 45 anos de idade e 27 de 

atividades artísticas), com a escultura "Criança III" e Norberto Stori (paulistano), com o desenho aquareiado "Ode aos Pam-pas n " . 
Os prêmios categoria "Aquisição" fo-ram destinados a Andréa Maria Lopes (ri-beirãopretana) pela obra "Cma Viagem pela Estrada de Realidades" (pintura), a Ayao Gkamoto (paulistana), pela o':ra "Pe-gando Chuva na Estrada" (pintura), a Waldomiro ,£ant'Anna (de Erodósqui), cem "Série Janela 5" (pintura), a Paulo César Chaves (Cravinhc.s), pela obra "ReveUon Transvestido 3" , a Vânia Faria Castaldelli (Ribeirão Preto), com "A Volta de Pasir-gada", a Aderbal Moura (S. Pa^o) , com "Fábula III "(Desenho), a Cassiano Perei-ra Nunes (São Paulo), autor de "Puzzle do Foder" (Desenho), a Ivone Couto (São Paulo), com "Beijos e AVtacos B" 'Gravu-ra) e a E'élio Martins (ribeirãopretano), pe-la obra "As Malas Estão Frontas" (outras técnicas). 

A Banca Julgadora constituiu-se de cinco membros: Ivo Zanini, Alberto Beu-tenmuller (São Paulo), Fedro Manue1, Odila Mestriner e Daicl Ceribeli Antunes de Frei-tas (Ribeirão Pret,.-.) 

Na qualidade de juí??s, esses julgado-res deixaram suas impressões sobre o VIII Sarp: Beutenmulier e Zanini iulgam-no de bom nível. "O critério adotado, r,a seleção, foi, sobretudo, a contemporaniedade dos trabalhos, embora, excepcionalmente, te-nham sido classificados alguns primitivos, pelo surpreendente de suas obras", afirma Alberto. 
Eesta vez, o patrono do Salão foi La-sar Segall, nascido em 1891 ,em Vilna, na Rússia, de tradicional família judia, qua aos 15 anos emigrava buscando, em Ber-lim um palco condimente paia sua irresis-tível vocação artística. Participou do mo-vimento expressionista alemão, sendo um dos fundadores do "Grupo Sesseção-1919". 

Nesse período fez sua pr imara viagem ao Brasil, tendo exporto em 1913 em São Fau lo e Campinas, quando o público brasilei-ro tomou o primeiro contactc com a arte contemporânea européia. Em 1923, emi-grou definitivamente pa;a o Brasil e se na-turalizou cidadão brasi'eiro, aqui constituiu família e contribuiu decisivamente para a evolução das artes plásticas entre nós. (VTS) 


