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Quinta-feira, 1 de agosto de 2002 

27° Salão de Arte de Ribeirão Preto abre hoje 
Amanhã, será aberta, a mostra especial da artista Odila Mestriner, no MARP 

Começa hoje o 27° Sarp (Salão de Arte de 
Ribeirão Preto Nacional-Contemporâneo, que 
acontece na Casa da Cultura (Alto do São 
Bento, s/n°) até o dia 8 de setembro. 

Além da exposição principal, o Sarp terá 
uma intensa programação paralela com even-
tos no Marp (Museu de Arte de Ribeirão Pre-
to), no Sesc Ribeirão e no Centro de Conven-
ções Ribeirão Preto. O agendamento de gru-
pos de visitantes pode ser feito pelo telefone 
635-2421 com Adriana Guimarães, das 9h às 
12h e das 14h às 18h (exceto às segundas-fei-
ras). 

Outras atividades 
Nos dias 6, 7 e 8 de agosto acontece o 

Simpósio Sarp em Discussão. Serão três dias 
de palestra e debates para discutir o evento, 
seu formato atual, premiações, aquisições, for-
mação de público, outros eventos e novas pos-
sibilidades deste Salão que, em 27 anos de exis-
tência, vem deixando sua contribuição no cam-
po das artes visuais. O Simpósio será no Cen-
tro de Convenções Ribeirão Preto. 

No dia 9, às 20h30, será aberta a exposição 
de pinturas "Coisas que aconteceram comigo 
nestes últimos cinco anos", do artista plástico 
Cleido Vasconcelos, que fica em cartaz no Sesc 
até o dia 25. Realizado pela Secretaria Munici-
pal da Cultura, o Sarp foi criado em 1977 por 
exigência da própria classe artística com o ob-
jetivo de abrir as portas da cidade para a troca 
de experiências-entre críticos e artistas de to-
das as regiões do país. Hoje é considerado um 
dos principais salões nacionais de arte. Sua 
Comissão Julgadora é composta por alguns dos 
principais críticos brasileiros de arte. 

Para a edição deste ano, o Sarp recebeu 
inscrições de 172 artistas de todo o país, sendo 
que cada artista cadastrou pelo menos cinco 
obras, número mínimo exigido pela Comissão 
Organizadora. Desse total, foram selecionadas 
35 obras de 17 artistas. 

Serviço: 
MARP (Museu de Arte de Ribeirão Preto) 
Rua Barão do Amazonas, 323, Ribeirão 

Preto-SP, Cep 14010-120, Fone (16) 635 
2421www.marp.ribeiraopreto.sp.gov.br 

Visitação de terça a sexta-feira, das 9h às 
18h e sábados edomingos, das 12h às 18h Casa 
da Cultura Alto do São Bento s/n, Ribeirão Pre-
to-SP, Cep 14085-450, Fone {16) 636 1206 

Visitação de terça a domingo, das 9h às 18h 
SESC Ribeirão Preto 

Rua Tibiriçá, 50, Ribeirão Preto-SP, Cep 
14010-090, Fone (16) 610 0141 Visitação de ter-
ça a sexta-feira, das 13h30 às 21 h30 e sábados 
e domingos, das 9h às 17:30hCentro de Con-
venções Ribeirão Preto Rua Bernardino de 
Campos, 999, Ribeirão Preto-SP, Cep 14015-
130, Fone (16) 602 1313. 

Uma vida dedicada à arte 
No dia 2 de agos-

to, acontece a exposi-
ção "Dois Momentos/ 
Um Espaço", um his-
tórico da carreira da 
a r t i s ta r i b e i r ã o -
p re t ana Od i l l a 
Mestriner. com obras 
que integraram a 12a 

Bienal de São Paulo, 
em 1973, e o Panora-
ma de A r t e A tua l 
Brasileira do Museu 
de Arte Moderna de 
São Paulo, em 1974, 
além de produção atu-
al, com trabalhos de-
senvolvidos em torno 
da série "Bananeira e 
seu fruto". No dia 3, 
Odilla participa de um bate-papo, às lOh. As 
obras ficarão expostas no Marp até o dia 25. 

A Mostra Especial de Odilla é composta 
de dois segmentos- o Núcleo Histórico, onde 
ela expõe obras que participaram da XII 
Bienal Internacional de São Paulo e obras 
que figuraram no Panorama Atual da Arte 
Brasileira do Museu de Arte de São Paulo. 
Segundo a artista, " o público terá uma 
releitura dessas obras que marcaram um mo-
mento importante da minha arte". 

A artista explica ainda que no Núcleo 
Atual a mostra apresenta as últimas produ-

ções que abordam a universo do Bananeira." 
Na forma como esses trabalhos foram de-
senvolvidos, eu procuro mostrar a realidade 
da política social dessa fruta que é a identi-
dade brasileira". A exposição compõe uma 
série de pinturas feitas com alguns materiais 
inusitados è uma outra série de desenhos re-
alizados sobre papel artesanal, feito com a 
casca da bananeira, onde Mestriner mostra, 
a t r avés das f o r m a s c r i adas , toda a 
plasticidade dessa planta tão nacional. A 
mostra de Odilla Mestriner fica no MARP 
até o dia 25 de agosto 

http://www.marp.ribeiraopreto.sp.gov.br

