
manifesto: grupo vanguarda de campinas 

 
como  princípio  antes  de  tudo:        m o v i m e n t o 
antimodorra 
predicado  essencial:   fazer 
   fazer  conscientemente:  ir  ao  âmago  da  coisa 
por  uma  arte  atual 
      pela  renovação/revificação  constante  e  progressiva  
 

  pela  comunicação  dos  chamados  §segredos da arte§  
       antiturris  eburnea  
contra  a  reserva  dos  mestres  que  guardam  para  si  o  pulo  do  gato  

 
por  uma  crítica  partindo  do  exame  da  coisa  feita  
NÃO  §crítica  8  ou  80§  afirmação  ou  negação  apoiada  em  pontos  

       estranhos  ao  objeto 
 
interessa  a  obra  em  si          s/  valor  atual         não  o  nome  q  a  assina 
 
pelo  surgimento  de  uma  atitude  de  debate   
não  basta  dizer:   isto  é  bom           isto  não  presta 
         cabe  dizer:  porque  é  bom  ou  porque  não  presta 
 

      contra  a  cultura  de  almanaque     
             contra  a  crítica  à  moda  blackwood 
 
         cumpre  livrar  a  arte  do  misticismo  inoculado  pelos  medalhões 
 

  asas  conscientes     
  fuga                    porém  sabendo  os  liames     

pela  divulgação                                                                                                               impôr 
         escrever  nos  muros  e  andaimes  se  for  preciso 

 
arte  para  o  lado  de  fora  dos  museus  e  das  galerias  fechadas 
 
     coerência  c/  o  atual  estágio  evolutivo  da  civilização 
 

um  poema  é  um  poema 
uma  tela  é  uma  tela 

coisas  não  necessariamente  ligadas 
a  uma  idéia  determinada 

de  cujo  esforço  de  expressão  surgiram 
 
sobrepor-se  aos  falsos  estetas  q  usam  vocabulário  emprestado 
                                                                       a  tratados  superados 
 
 



aos  escribas  q  pretendem  que  uma  andorinha  modelada  no  bronze 
                                                  deva  ter  penas  e  cheiro  de  andorinha 
 
propor/mostrar/demonstrar/fazer/ refazer/renovar 
 
         atitude  de  luta:  anti-expectativa 
 
         conciliação  de  vectores  numa  ampla  resultante: 

      renovação 
 
         não  seremos  velhos  amanhã  porque  teremos  mudado 
 
                  artists  are  the  antennas  of  the  race  (pound) 
 
         comunicação  não  /with usura/ 
         comunicação  para  arte  presente 
 
         arte  hoje 
 
         fora  com  os  burgomestres  falantes  &  vazios 
         fora  com  os  fritadores  de  bolinhos 
 
 

                                                                                          alberto  a  heinzl    
                                                                                            alfredo  procaccio    
                                                                                            edoardo  belgrado   

                                                                                      franco  sacchi    
                                                                                             geraldo  jürgensen  
                                                                                             geraldo  de  souza    

               maria  helena  motta  paes   
                                                                                     mário  bueno   

                                                                                  raul  porto  
                                                                                         thomaz  perina 

 
(publicado no jornal do centro de ciências, letras e artes 

                  de campinas – junho de 1958.) 
 


