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Sarp- o espaço para a arte no interior 
Concebido a partir de reivindicações 

de artistas plásticos locais, que reclama-
vam um espaço para divulgar sua produ-
ção e criado através de um ante-projeto 
de autoria dó atual prefeito Joio Gilberto 
Sampaio, o Io. SARP - Salão de Arte de 
Ribeirão Preto — foi inaugurado em ju-
nho de 1.975. 

O primeiro Salão foi instalado ainda 
precariamente num galpão improvisado, 
onde mais tarde seria construída a atual 
Casa da Cultura, projetada por Durval 
Soave. Mas os objetivos já estavam defini-
dos: reunir o que havia de mais represen-
tativo no campo das Artes Visuais da re-
gião e de todo o país; projetar novos valo-
res até então limitados à pequenas esferas 
de iniciados; divulgar artistas consagrados 
junto ao público leigo; enriquecer o pano-
rama cultural da cidade e região e preser-
var a memória artística e cultural contem-
porânea através da formação de um acer-
vo público. 

Dois anos mais tarde, realizou-se o II 
SARP, já instalado na Casa da Cultura e, a 
partir dai, o Salão passaria a ser um ponto 
de referência obrigatório no campo da 
:produçffo cultural da região e até do país. 

Ao longo dos anos, procurou-se abrir 
cada vez mais a exposição, divulgando 

uma significativa pluralidade de tendên-
cias e incentivando o surgimento de novos 
valores. Através de homenagens a artistas 
do porte de Cândido Portinari, Di Caval-
canti, Rebolo, Victor Brecheret, Lasar 
Segai, etc., o SARP passou a servir de 
ponte entre a produção artística brasileira 
e a comunidade do interior do país. E tra-
zendo críticos como Harry Laus, Olneu 
Kruse, Fábio Magalhães, Jocob Klinto-
witz, Walmir Ayala e Ivo Zanini, conheci-
dos em todo o país por seu trabalho, o 
SARP abria também a possibilidade de 
uma fecunda discussão em torno das artes 
visuais. 

Além disso, a grande maioria dos prê-
mios durante estes últimos anos destinou-
se a artistas de Ribeirão e interior, incen-
tivando a formação de um pólo cultural 
independente dos grandes centros e com-
provando a possibilidade desta centraliza-
ção. Artistas como Odila Mes-trincr. ÍRi-
beirão Preto), LeoneÜlTTfctiU^eirao 
Preto), Ermelindo Nardin (Piracicaba), 
Vagner Veloni (Ribeirão Preto), Paulo de 
Tardo Chiedasans (Campinas), Edgard 
Pagnano (Ribeirão Preto), Bassano Vacca-
rini (Ribeirão Preto), Mauri Lima (Ribei-
rão Preto), Pedro Gismendi (Ribeirão Pre-
to). Lucimar Pereira Frange (Uberlândia), 

foram alguns dos muitos premiados pelo 
SARP, comprovando a existência de um 
significativo surto artístico no interior de 
um espaço para a sua emancipação. 

C) IX SARP, pretende manter esta fi-
losofia e ampliar ainda mais o seu alcance, 
passando agora a diversificar sua atuação 
através de uma série de eventos paralelos, 
com manifestação de todas as áreas cultu-
rais. 

GRANDE APOIO AO SARP 
GARANTE SUCESSO 

Inúmeras empresas e entidades de Ri-
beirão Preto e de todo o Brasil, estão co-
laborando na organização e produção do 
IX SARP — Salão de Arte Çompenporâ-
nea de Ribeirão Preto. A reunião de em-
presários, artistas, intelectuais e profis-
sionais de áreas diversas em torno do 
acontecimento tem surtido efeito espera-
do para que o Salão possa acontecer den-
tro da programação prevista. 

A LBA, a Escolinha de Arte do Mu-
seu, o curso "Cândido Portinari" e o ins-
titulo de Psicodrama de Ribeirão Preto, 
estão organizando atividades para crian-
ças, jovens e adultos durante o salão. 

• A Zanini — Equipamentos Pesados 
S/A, se encarregará da hospedagem dos 
convidados. O Stream Hotéis, também 

hospedará os convidados a preços esoe-
ciais. A TAM, fará os transportes dos par-
ticipantes e a Refrescos Ipiranga se enca-
regará do coquetel de inauguração. 

A AAAA - Associação dos Artistas e 
Amigos da Arte — está sendo responsável 
pela coordenação de todos os espetáculos 
paralelos que deverão acontecer durante o 
Salão e a "João Calabrese — Programação 
Visual", criou e executou o cartaz, o catá-
logo e as camisetas do IX SARP. 

.Outras contribuições vieram da Tel-
ia^, que confeccionou as camisetas, da 
Delegacia Estadual de Cultura, que minis-
trará cursos para monitores e coordena-, 
dores de atividades, e de empresas que, 
através de contribuições em dinheiro, 
proporcionarão os "prêmios-aquisição", a 
vários artistas. São elas até agora: Dabi-
Atlante, MPM Propaganda São Paulo, 
Destilaria Galo Bravo, Zanini, Refrescos 
Ipiranga, Fri-Ribe, Associação de Cultura 
Brasil-Estados Unidos, Unibanco, Açuca-
reira Vale do Rosário, JP Indústrias Far-
macêutica. 

Estes esforços, somados à verba des-
tinada ao IX SARP pela Prefeitura Muni-
cipal, devem fazer do Salão deste ano, se-
gundo seus organizadores, um grande su-
cesso. 


