
PROMOÇÃO CULTURAL DO CAMPUS-USP-RIBEIRÃO PRETO - 1984 

Continuando as atividades cul-
turais que a Assessoria Cultural do 
Campus vem desenvolvendo desde o 
inicio de 1982, estão sendo progra-
madas para este ano, em que se co-
memora o Cinqüentenário da Uni-
versidade de São Paulo, exposições, 
Cursos de Extensão Universitária, 
concertos musicais, filmes, apresen-
tação do Coral — USP — Ribeirão 
Preto, organização de um opúsculo 
histórico sobre o Campus, entre ou-
tros. 

Entre as exposições programa-
das para a Galeria "Campus — USP 
— Banespa" constam os seguintes 
artistas: Hélio Martins, Pedro Ma-
nuel Gismondi, Vera Ferro, Bartira, 
Regina Silveira, Veiga Vale, além de 
promoções para incentivar a criação 
artistica na comunidade universitá-
ria, como: II Concurso Interno de 
Fotografia e a coletiva "Comunida-
de Campus". 

Destaca-se para este ano o iní-
cio do intercâmbio que a Assessoria 
Cultural e o Museu de Arte Con-
temporânea passam a desenvolver 
com a finalidade de proporcionar a 
apreciação de obras do acervo da-
quele Museu em nossa cidade, assim 
como levar à São Paulo a produção 
artística local. Iniciou-se este inter-
câmbio com a mostra intitulada 
"Releitura Gráfica — 1958/1978" de 
Odilla Mestriner no MAC, São Pau-
lo, exposição que pode ser visitada 
até o dia 11-03-84, e prosseguirá com 
a apresentação das obras de grava-
dores brasileiros do acervo do MAC 
que incluem: Osvald Goeldi, Lívio 
Abramo, Marcelo Grassmann, etc. , 
na Galeria do Campus. 

Os Cursos de Extensão Univer-
sitária se iniciam com o tema: "Ri-
beirão Preto: a cidade como fonte 
básica de pesquisa" e nossa cidade 
será o centro de discussões do Cur-
so: sua história, condições de solo, 
formações de propriedades cafeei-
ras, vida do menor "infrator", cre-
ches, condições de saúde, mortalida-
de, arte e música locais serão deba-
tidos. 

Para o segundo semestre os te-
mas incluirão: "Cinema Brasileiro", 
apresentando a trajetória histórica 
do cinema brasileiro e análise de 
suas obras mais representativas, com 
projeção de filmes e, "Estética e 
Psicologia", sob a coordenação do 
Prof. José Lino de Oliveira Bueno 
onde se destacarão os temas ligados 

à interrelação da Estética com a 
Psicologia, Psicologia e Educação e 
Produção Artística e Psicologia. 

O Coral USP Ribeirão Preto, 
que iniciou suas atividades em 1983 
sob a regência de Sérgio Alberto de 
Oliveira, já está incorporado a vida 
cultural da cidade, participará das 
comemorações realizando várias a-
presentações no decorrer do anõ. 

A organização de documento 
histórico e catalográfico sobre o 
Campus USP Ribeirão Preto está en-
tre as prioridades de atividades da 
Assessoria. 

Com esta programação a Asses-
soria Cultural pretende a interação 
da Universidade com a comunidade. 

HÉLIO MARTINS - OBRA ATUAL 
— 1984 — 

Há certas mudanças que não 
significam apenas mudanças. Elas são 
o claro, e contudo misterioso sinto-
ma das transformações de um pro-
cesso mais amplo; o que está conti-
nuamente sumindo ou surgindo no 
trabalho de um artista: pura expe-
riência — muito mais do que mera 
divisão cronológica. A antena de 
minha arte é minha flexibilidade es-
tética. Não me recuso aos apelos 
formulados pela linguagem artística 
do meu tempo, exigindo uma pes-
quisa contínua, na qual a paciência 
e a vontade de criar quase beiram 
a obstinação. Fazer de outra forma? 
Olhar? Chamar? 

Arte é a síntese surgida da opo-
sição entre intelecto e emoção, en-
tre a tecnificação e o instinto — ne-
nhum resultado é gratuito, tudo é 
pelo fazer. 

Não tento justificar meu traba-
lho atual, é assim, fala da minha 
pessoa, e é o que tenho feito, pes-
quisa e intuição sobre o papel. 

Não nego a fase superada: co-
lar, carimbar, provocar relevos, 
óleo, guache, pastel, grafite, látex, 
spray, pincel, trincha, nanquim; 
meios pelos quais o processo procu-
ra fluir. 

Investigação Plástica: o ateliê é 
o corpo; a obra é a consciência. 

Hélio Martins 
P . S . : Investigação crítica. 
Os salões são as armadilhas teó-

ricas . 
A crí t ica. . . Bem, a crítica é ou-

tra estória. 
Maria Luiza de Paiva Diniz 


