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Abertura da Mo tra Nacional do
68" Salão de Ablil acontece hoje
Trabalhos selecionados de diversos estados dà ªrasil ficam expost os até o dia 31 de maio
na Galeria Antonio Bandeira, que agora faz par(e do novo Centro Cultura l Banco do Norde ste
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rincipal eYento de artes
plásticas do Estado, o
Salão de Abril chega à
sua 65• ectiç.fo e abre a Mostra Nacional 2014 na prfo,i ma
terça-feira (15), às 18 horas,
na Galeria Antônio Bandei ra.
no Centro Cultural Banco do
Nordeste (Rua Conde D"Eu,
56o - Centro). A Mostra é
composta de 30 traballi os.
que ficarão expostos de 15 de
abril a 31 de maio, com visitação de terça a se.""tta-feira, 10h
às 20b e sábados 10h às 19h.
Lançado em 1943, como
iniciativa da C"nião Estadual
dos Estudantes (l' EE), o Salão de Abril íui enc-a mpado
por artist.~ que atua\am na
cid:!de. Foi assim que, a partir de su.1 &gúnd.à t'di,._ão, 1.- m
1946, a Soci"',da.d1:: ('(-arenl>t'
d~ Artes Plíe>ticd ~ ( !'>l AP) asswniu s.ua rc.afü.a.ção, tom.ando-~ a e-ntid.ui,· rt·-.p<,o,á, d
por s~ ("(,ntin..ud illt.•. c11e:

P

Mai Britt Wolthers (SP), compor a Mostra Nacional,
1958. As exposições do Salão
Maira Gouveia Ortins (CE), além de três prêmios de R$
de Abril. con tudo , não tiveRomy Pocztaruk (RS), Thia- 15.000,00 brutos para cada
ram uma constância. Houve
go Feijó Ponte (CE) e Willian uma das obras premiadas denum hiato nesta periodicidad e
Menkes De Oliveira (MS) tre as 30 selecionadas - que
logo depois de suas primeiras
(veja a lista completa no blog será divulgada no dia 15 de
ectiçôes. Somente em 1964,
DIVIRTA-C E - www.divirta - abril, data de abertura da exquando a ad ministração muposição. Dos valores destina-ce.blogspot .com).
nicipaJ ratificou publicamendos a serem pagos pelo Edital,
do
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65 Salão de Abril .se reuniu serão descontados impostos e
tomou para si a responsabide 20 a 22 de março no Tea- taxas devidos legalmente.
lidade da realização anual do
tro Antonieta Noronha para
evento, o mesmo assumiu um
a avaliação dos trabalhos. A SERVIÇO
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Salão de AbriJ entre os mais São Paulo, Distrito Federal e Mon telli Lacerda (RS) , Elen pesquisador a, crítica de arte e Banco do Nordeste (Rua
bem-sucedid os e disputados outros estados . Dentre os 30 Braga Gruber (SP) , Felipe curadora, Ana Cecília Soares. Conde O'Eu. 560 - Centro )
Em 2014, o Salão de Abril V1s1tação Terça a sexta-feira
Salões do País.
artistas selecionados , estão ;\bdala Lins ele Santana (RJ),
Em 2014 , foram 855 can - Alexandre de Albuquerque Felippe Moraes Cardoso está distribuindo um montan- de /Oh às 20h e sábados IOn
d idatos inscri tos, de diversas Mourão (DF), Arthu r Vi.• ( RJ) , Gabriel Domingues Pe- te de R$ t35.ooo ,oo, se ndo às 19h A expos,çáo fica em
localidades do Pais, como Ce- centini Tuoto (SP), Cláudio tito Vie ira (SP), Gabriela di 30 µremias de RS 3. 000 ,00 cartaz de 15 de abnl a 3 t de
ará, Piaui, Amawnas, Acre. Henrique Marques da Silva lla tti sta Mmeb (RJ), Leonar- brutos para cada uma das ma10 de 2u 14 M@s informaR0ndóma, Maran hão, Para- (MG), Dirceu da Costa Ma ués do De Me lo Ve rsieLLx (RN) , 30 obras sdecionadas para ções. J 105 1386

