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MARP se prepara para a 30â edição do SARP 
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história de um povo está presente na arquitetura, na música, na cultura, nos livros e em lugares especialmente construídos para con-servar essa memória. Além das Bibliotecas Pa-dre Euclides, a mais antiga da cidade, a Altino Arantes, que este ano completa 50 anos de exis-tência, e do Arquivo Municipal, os ribeirãopre-tanos e visitantes podem conhecer um pouco mais deste universo nos Museus, como o do Café, no campus da USP e o MARP (Museu de Arte de Ribeirão Preto) Pedro Manuel-Gismondi. 
Localizado no centro da cidade, o MARP abriu suas portas no dia 22 de dezembro de 1992, durante a terceira gestão do prefeito Welson Gas-parini. Originalmente construído em 1908, para ser a sede da Sociedade Recreativa, o prédio de estilo eclético é de autoria do arqui-teto Affonso Geribello. Anos mais tar-de, após algumas alterações para co-modidade dos sócios, o Conselho De-liberativo do clube, em 1945, decidiu-se pela construção de um nova sede no seu terreno de "campo", na Avenida Nove de Julho, e pela demolição da anterior, pois o prédio foi considerado inadequado. Em mea-dos da aecada de 50, a Câmara Municipal ocupou o local, depois de uma ampla reforma viabiliza-da pela prefeitura. 
Segundo o coordenador do MARP, o arqui-teto e artista plástico paulista Nilton Campos, 39, o acervo do Museu é constituído por obras produzidas e adquiridas do século XX. "Temos mais de 400 itens de objetos de arte desde 1920 en-tre obras históricas, pinturas, gravuras, dese-nhos, instalações, vídeos e esculturas, além dos acervos específicos como o do artista italiano de forte influência modernista Leonello Berti, que chegou à cidade nos anos 60. Com a sua morte em 1975, a família resolveu doar mais de 40 de suas obras para o museu. Porém, para termos os dados exatos, identificamos e cadastramos cada uma para agilizar as consultas", relata o coordenador. 
Já a presidente da AMARP (Associação dos Amigos do Museu de Arte de Ribeirão Preto), a premiada artista plástica ribeirãopretana Odil-la Mestriner, ressalta que o objetivo da entidade é ser o elo entre a comunidade e a arte. "Procu-ramos firmar parceria com as entidades para a preservação da memória por meio da obtenção de recursos e as realizações das atividades cul-turais. Treinamos monitores que instigarão os visitantes, grupos de estudo, workshops, simpó-sios e bate-papos com a classe artística", expli-ca a artista, que desde criança se dedica à pin-tura. "Naquela época era autodidata até ter au-las com o professor Domenico Lazarini". 
De acordo com Nilton, embora seja um perío-do de transição, pois o novo governo assumiu re-centemente o comando de Ribeirão Preto, as prin-
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cipais metas deste ano já estão definidas. "Da-remos continuidade às atividades e iremos nos preparar para as comemorações dos 30 anos do SARP - Salão de Arte de Ribeirão Preto Nacio-nal Contemporâneo - que acontecerá em agos-to. Como são recebidas inscrições de todo o país, vários nomes do cenário nacional e internacio-nal foram revelados neste evento. Também que-remos trazer os estudantes para dentro do Mu-seu, para que possam desde pequenos estuda-rem e compreenderem a essência da arte", cita o coordenador. 
Pelos cinco salões do MARP obras de consa-grados artistas já foram expostas. Há seis anos, a arte surrealista do pintor espanhol Salvador Dali impressionou os visitantes do museu. Tam-bém marcaram presença os brasileiros Cândido Portinari e Alberto da Veiga Guignard, o pintor estrangeiro nascido em Vilna, capital da Lituâ-nia, Lasar Segall. "Em 2003 organiza-mos a exposição Anos 20 - A Moderni-dade Emergente", com obras de Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Cicero Dias, Victor Brecheret, Giuseppe Gia-ninni Pancetti, entre outros. Mais de 10 mil pessoas compareceram à Mos-tra", vibra Nilton explicando que, em média, o museu recebe cerca de dois mil visitantes por mês. 
De acordo com Odilla, atualmente a arte con-temporânea é a linha artística adotada no mu-seu e são poucos os artistas que se dedicam a esse estilo. "Por isso, a maioria dos artistas lo-cais não expõem os seus trabalhos no MARP", declara a artista. 
Tanto para o coordenador quanto para a pre-sidente da AMARP, a arte brasileira se trans-formou nos últimos tempos e conquista o seu espaço nas mostras e bienais internacionais. "A arte regional acabou, pois estamos inseri-dos no circuito internacional", acredita ela. Para Nilton, estar atento à rapidez da evolu-ção e da informação são fundamentais. "Hoje as coisas acontecem com muita velocidade, dificultando o acesso de pessoas que não acom-panham essas mudanças. Quem quer traba-lhar com arte, tem que investir", avalia o coor-denador. 

MARP - Museu de Arte de Ribeirão Preto 
Rua Barão do Amazonas, 323 - centro 
(16) 635-2421 Funciona de terça a sexta das 9h às 18h. A partir de março, abrirá também aos sába-dos e domingos das 12h às 18h. A visitação e as atividades culturais do MARP são gratuitas. Exceto alguns cursos. 
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Os cinco salões do museu já abrigaram obras de consagrados artistas nacionais e estrangeiros 
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Fachada do MARP: Prédio construído em 1908 para ser a sede da Sociedade 
Recreativa. Abrigou a Câmara Municipal antes de se tornar o acervo da arte 

A presidente da AMARP Odilla Mestriner e o coordenador do MARP Nilton Campos 
afirmam que a arte deve ser difundida na infância 


