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ARTE MARP busca mais independência 

Peças remontam à década de 20 Conselho prevê artistas amigos 
ACERVO FÃ-CLUBE 

Regimento Interno e Conselho Consultivo no principal museu de Ribeirão Preto, localizado na área central da cidade 

Ferraz Jr. 
O MARP (Museu de arte de 

Ribeirão Preto), o mais impor-
tante da cidade, está dando mos-
tras de amadurecimento ao cri-
ar um r e g i m e n t o in te rno , 
homologado em 07 de julho des-
te ano através do decreto n° 244. 

Com o regimento, o museu 
passa a ter normas de procedi-
mento que deixam a instituição 
com certa independência. "O 
MARP passa a funcionar com 
uma estrutura própria e não fica 
tão à mercê das mudanças polí-
ticas decorrentes das adminis-
trações municipais que se alter-
nam na Prefeitura", comemora 
Odila Mestriner, uma das mais 
significativas artistas plásticas 
ribeirãopretanas. 

Criação 
O r e g i m e n t o in te rno do 

MARP prevê a criação de um 
Conselho Consult ivo que foi 
nomeado no dia 13 de outubro. 
"Com o Conselho nós teremos 
melhores condições de delibe-
rar sobre questões como doa-
ções feitas para o MARP", ana-
lisa o diretor do museu, Nilton 
Campos. "Naturalmente não é 

toda doação que podemos acei-
tar", afirma. Odila concorda. "É 
preciso ver se a doação tem qua-
lidade artística. O MARP tem 
característica de contempora-
neidade", complementa. 

Por outro lado, algumas doa-
ções de obras chegam ao museu em 
péssimo estado de conservação. 
"Nesse caso só se justifica sua acei-
tação se houver importância artís-
tica", revela o diretor, que impri-
miu duas fortes marcas em sua 
gestão. Descentralização das expo-
sições e recuperação do acervo. 

Integrantes 
Integram o Conselho Con-

sultivo pessoas de diversas áre-
as de atuação, mas que possu-
em a lgum v íncu lo com a 
produção cultural. A historiado-
ra Daici Ceribelli Antunes de 
Freitas é a presidente do Con-
selho. Os demais integrantes são 
Ada Maria Cavallieri Prieto, 
Adriana Maria Guimarães Cal-
do Brotto, Alcibíades de Andra-
de Junqueira Neto, Anete Hoff-
mann , Gabr ie l Luiz de 
Figueiredo, Janete Junqueira 
Pólo de Melo, João Carlos de 
Figueiredo Ferraz, Luiz Francis-
co de Araújo Cortez, Marcelo 
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O regimento interno do MARP (Museu de Arte de Ribeirão Preto) prevê a criação de um Conselho Consultivo 
que foi nomeado no dia 13 de outubro último 

Guarnieri Alves de Carvalho, 
Odila Mestriner, Tânia Cristina 
Registro, Vagner Dante Velloni 
e Vera Lúcia de Amorim Biagi. 

Além de analisar doações, o 
Conselho tem algumas funções 
importantes, como fiscalização 
contábil do MARP e ações na 

soc iedade para fo rmação de 
parcerias para o desenvolvimen-
to de atividades. 

"Com o regimento interno o 

MARP pode juridicamente bus-
car seus patrocínios, o que dá cer-
ta autonomia. É pouco, mas já é 
um bom começo", analisa Odila. 

O acervo do MARP é com-
posto de cerca de 400 obras que 
remontam à década de 1920. 
Além das doações, o acervo é 
composto pelas aquisições das 
obras premiadas no Salão de 
Arte de Ribeirão Preto Nacio-
nal-Contemporâneo, que este 
ano teve sua 29 a edição. A cada 
ano, são três prêmios concedi-
dos, mas o número de obras ad-
quiridas varia em função do tra-
ba lho p remiado . Já o Salão 
Brasileiro de Belas Artes - SA-
BBART, que teve esse ano sua 
13 a edição, também prevê prê-
mio aquisitivo que, sob tutela do 
MARP, passa a integrar o Acer-
vo Público Municipal. 

O trabalho que Nilton está 
desenvolvendo prevê a cataloga-
ção de todo o acervo. "Temos 
descoberto obras incríveis, que 
não imaginávamos ter no acer-
vo", revela. Uma dessas, já ca-
talogada, é a pirogravura de Le-
opoldo Lima em que ela faz uma 

homenagem a Ribeirão Preto. A 
obra é datada de 1962 e, como a 
maioria que pertence ao acervo, 
precisa de restauração. Outro 
grande problema. 

"Praticamente todas as obras 
precisam ter o madeiramento 
substituído, mas faltam verbas", 
lamenta. O MARP conseguiu 
patrocínio da Vitae para fazer o 
restauro de algumas obras. "Um 
acervo muito importante que 
estamos buscando restaurar é o 
do artista italiano Leonello Ber-
ti, que viveu os últimos 10 anos 
de sua vida em Ribeirão Preto e 
foi o primeiro artista premiado 
na história do SARP", afirma. O 
acervo de 40 obras entre pintu-
ras e desenhos, já teve 12 telas 
recuperadas. Outro pedido de 
patrocínio solicitado ao Vitae, é 
para equipar a reserva técnica 
do MARP, o local onde se guar-
da o acervo. A empresa ainda 
não se pronunciou a respeito do 
patrocínio. 

Descentralização 
Paralelamente à recuperação 

das obras, o MARP realiza faz 
também o resgate da biografia 
dos art istas que compõem o 
acervo. Todo material, uma vez 
pronto, é disponibilizado para 
consulta na biblioteca do mu-
seu. Esse material ajuda ainda, 
a compor as exposições intine-
rantes que percorrem os espaço 
de mostras que o MARP possui 
pela cidade. 

Além de duas salas no pré-
dio do MARP, há ainda a Casa 
da Cultura que recebe exposi-
ções, oi Centro Cultural Cam-
pos Elíseos, o Centro Cultural 
Quintino Facci II e o espaço no 
Centro de Convenções de Ribei-
rão Preto, em convênio com a 
USP. A visita ao MARP é gra-
tuita e pode ser feita de terça a 
sexta-feira, das 9h às 12h e das 
14h às 18h. Agendamento pelo 
telefone (16) 635.2421. 

Renato Lopes/A CIDADE 

Obra: catalogação 

Embalados pela criação do 
regimento interno e do Conse-
lho Consultivo no MARP, al-
guns artistas plásticos da cida-
de se inspiraram em similares 
que existem em outros museus 
do Brasil e criaram a Associa-
ção dos Amigos do MARP (Mu-
seu de Arte de Ribeirão Preto). 

Uma entidade sem fins lu-
crativos que visa dinamizar as 
ações do museu. A Associação 
é presidida pela artista plástica 
Odila Mestriner. 

Instituído há apenas um mês 
a Associação já possui, segun-
do Odila, 50 integrantes. "Esta-
mos abertos para receber qual-
quer pessoa que queira se juntar 
a nós", garante. Segundo ela, a 
Associação cobra uma mensali-
dade irrisória do sócio-contribu-
inte, de apenas R$ 5 para cobrir 
os custos administrativos da en-
tidade que funciona provisoria-
mente numa sala cedida pelo 
MARP. 

Sociedade 
Através da Associação, o 

que se pretende é convocar a 
sociedade civil organizada a se 
integrar ao MARP, divulgando 
as ações do museu e proporcio-
nando oportunidades para que 
as pessoas, escolas, estudantes, 
possam freqüentar mais o mu-
seu. "As pessoas não conhecem 
o MARP É uma pena", analisa. 

Além do caráter divulgató-
rio das atividades do museu, a 
Associação quer encontrar for-
mas de captar recursos, ampli-
ar o acervo, estimular doações 
e promover exposições. "Preci-
samos dinamizar o MARP com 
intercâmbio com outras insti-
tuições nacionais e internacio-
nais", afirma. 

A primeira iniciativa da As-
sociação foi organizar uma ex-
cursão para a 26 a Bienal Inter-
nac iona l de São Paulo , no 
próximo dia 21. A saída é pela 
manhã e o retorno no final do 
dia. "Lotamos um ônibus rapi-
dinho. Se a procura for grande, 
vamos abrir mais um ônibus", 
afirma. 

Criada no final da atual ad-
ministração municipal, a Asso-
ciação está em compasso de es-
pera para def ini r ações para 
2005. "Temos intenção de fazer 
muitas coisas, mas vamos ver 
como será a transição e que vem 
para o MARP", assegura. A di-
retoria da Associação foi eleita 
para um mandato de três anos, 
mas Odila afirma que haverá 
uma avaliação ao final do pri-
meiro ano para se decidir sobre 
a permanência no cargo ou a 
convocação de novas eleições. 

Participam da primeira dire-
toria da Associação, ao lado da 
presidente, Dante Velloni, como 
vice-presidente, Gabriel Figuei-
redo ( I o tesoureiro), Fernando 
Dias (2 o tesoureiro), Tatiana 
Costa ( I a secretária), Marilu 
Gussoni (2 a secretária) e Adria-
no Tomitão Canas (diretor de 
Patrimônio), Álvaro Brandt Car-
valho, Carmen Aparecida Gua-
rino e Maria Helena Kovarick 
Spiritus integram o Conselho 
Fiscal. 

PERFIL 

Museu foi inaugurado em 1992 
Inaugurado em 22 de dezem-

bro de 1992, o MARP (Museu 
de Arte de Ribeirão Preto) nas-
ceu com o grande objetivo de 
ser o aglutinador de todo o acer-
vo de artes plásticas da Prefei-
tura , i nc lu indo as obras do 
SARP (Salão de Arte de Ribei-
rão Preto) e do SABBART (Sa-
lão Brasileiro de Belas Artes), 
adquiridas tanto pelo poder pú-
blico quanto através de doações, 
como as que fizeram os artistas 
Leonello Berti e Nair Opromo-
11a, entre outros. A falta de es-
paço e de recursos, no entanto, 
impede que essa finalidade seja 
cumprida à risca. 

"Na verdade, Ribeirão Preto 
necessita de uma pinacoteca que 
reúna todas essas obras em local 
adequado para manter um acervo 
em bom estado de conservação e 
promoção de exposições desse 
mesmo acervo", analisa Nilton 
Campos, diretor do MARP, que 
coordena a recuperação do acer-
vo espalhado por diversos luga-
res, como Arquivo Público Mu-

nicipal, para onde são encaminha-
das as obras vencedoras do SAB-
BART e a própria Casa da Cultu-
ra, atual sede da Secretar ia 
Municipal da Cultura. 

O maior desafio, segundo 
Nilton, é reunir o acervo, fazer 
a catalogação das obras e, prin-
cipalmente, promover a recupe-
ração e restauração, o que re-
quer o mais difíci l : dinheiro 
para compra de material ade-
quado, como madeira, tinta, pin-
cel, e contratação de profissio-
nais especializados. 

A própria sala onde se guar-
da o acervo dentro do MARP, 
chamada de reserva técnica, re-
vela o despreparo do ambiente 
para manutenção adequada das 
obras, como climatização. 

História 
O MARP está instalado em 

um prédio construído no início 
do século passado para sediar 
a Sociedade Recreativa, que 
inaugurou o local no dia 31 de 
dezembro de 1908. A Recra 

permaneceu neste local até me-
ados da década de 1950, quan-
do a Prefeitura recuperou o pré-
dio e a cedeu para a Câmara 
Municipal, que passou a atuar 
no local em 1956 até que, em 
1992, o MARP passou a ocu-
par o espaço. 

Em pouco mais de 10 anos de 
funcionamento, o MARP foi pal-
co de exposições de artistas lo-
cais, regionais e de alguns nomes 
de reconhecimento nacional e in-
ternacional, como Iberê Camar-
go, Alfredo Volpi, Arthur Bispo 
do Rosário, Siron Franco e Tomie 
Ohtake, além de projetos impor-
tantes com "Dali Monumental", 
"Interior de Portinari", "Lasar 
Segall - Maternidades", "Via-
j a n d o com Guignard" , "100 
Anos de Pancetti" e "Lasar Se-
gall - Imagens do Brasil / 35 
gravuras". Em 2000, o MARP 
recebeu o nome de MARP -
Pedro Manuel Gismondi , em 
homenagem a um dos mais im-
portantes artistas plásticos da 
história de Ribeirão Preto. 

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

