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Ele se dizia, "encantado", porém "meio envergonhado" 
com o convite da Prefeitura de Ribeirão Preto para inau-
gurar uma exposição de artistas plásticos locais, no Mu-

seu Histórico "Plínio Travassos dos Santos". Pela primeira vez 
desde que chegou ao Brasil, em 1946, o italiano Pietro Maria Bar-
di, diretor do Masp (Museu de Arte de São Paulo), realizou uma 
visita oficial a uma cidade do interior, na sexta-feira, 3, sendo re-
cebido, com faixas, outdoors, banda e coral. E mostra que apesar 
dos 88 anos de idade, continua bem disposto inclusive para se 
deixar fotografar ao lado de alunos artistas tietes. 

Apesar de sua importância cultural para o Brasil, em especial 
ao mundo das Artes Plásticas, Bardi achou a recepção "exagera-
da", mas "tudo muito bonito". Tanta festa para recebê-lo foi justifi-
cada pelo secretário da Cultura, Antonio Pozini, que lembrou a luta-
de Bardi junto a Assis Chateaubriand para montar o valioso acer-
vo do Masp. "Quando se vê um Matisse disputado a preços ele-
vadíssimos em dólares, ele consegue ter, só no Masp, seis obras 
deste artista", comenta o secretário. 

— Durante sua permanência no museu municipal, Bardi reencon-
trou velhos amigos,, da Itália^ como os artistas plásticos Pedro 
Manuel Gismondi e Bassano Vaccarini, tendo vivido com este úl-
timo algumas peripécias na juventude. "Foi em 1929, quando fo-
mos ver uma exposição de arte moderna e ficamos tão loucos, 
que queríamos quebrar tudo", conta Vaccarini. Segundo ele, Bardi, 
que abriu a primeira galeria de arte moderna em Milão, é um ho-
mem muito complexo. "Lhe interessa uma série de outros valores, 
ou seja, ele é um nobre renascentista".^ 

Já o artista Pedro Manuel, o único daqui que conseguiu expôr 
suas obras no Masp, ressaltava a competência e habilidade de 
Bardi "para saber navegar no meio dos mares revoltos da política 
dos negócios". "Ele conseguiu organizar um museu em pleno sé-
culo 20, tão exemplar quanto o Prado,.de Madri, do século 16, fa-
cilitado pela guerra, mas assim mesmo teve de dar lances geniais 
para poder montá-lo". 

Entre os artistas da coletiva que poderá ser vista até 20 de de-
zembro, está Odila Mestriner, que destacou a importância da vin-
da de diretor do Masp à Ribeirão pelo contato com a produção ar-
tística local. "É oportuno pelo fato de não ser possível levar todo 
mundo à São Paulo e nem fazer uma exposição no museii de lá 
neste momento". E foi falando inicialmente sobre a arte feita longe 
do eixo cultural Rio-São Paulo, que Pietro Maria Bardi.(ele prefere 
ser chamado simplesmente de você), concedeu entrevista exclu-
siva ao Jornal de Ribeirão. 


