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CARGA Aí■REA 6 cem a VASP. Chega bem. Chega rápido.

Professor propõe a criação

centra
de uma Universidade para 

cursos de arte
AVríãçãó" de'ùma Universidade Livre de Artes 

foi sugerida, ao Conselho Estadual de Cultura, pelo 
professor Marcelo Ipanema, membro da Comissão 
de Encargos Culturais do órgão. Segundo ele, a Se
cretaria de Educação poderia iniciar estudos para a 
localização definitiva de suas unidades livres de en
sino de artes.

São subordinados ao Departamento de Cultura 
da Secretaria de Educação o Instituto de Artes Vi
suais, Instituto Villa Lobos, Escola de Canto Lírico, 
Escola de Teatro Martins Pena e Escola de Danças. 
Todos eles, segundo o professor, deveriam funcio
nar num campus próprio. Ele acha que a Sudebar 
poderia facilitar a execução do projeto cedendo uma 
área destinada a serviços comunitários.
MELHORES
CONDIÇÕES

Entre os motivos alegados 
pelo professor M a r c e l o  
Ipanema para propor a cri
ação de urna Universidade 
Livre de Artes está o das 
más condições de instalação 
da maioria dos estabele
cimentos existentes. O tom- 
bamento de alguns prédios 
onde estão, como o Institu
to de Artes Visuais (Parque 
Lage) e Escola de Teatro 
Martins Pena (Rua 2Q de 
Abril) não permite que as 
Instalações sejam amplia
das: "Há algum tempo que

ríamos construir um palco 
na Martins Pena e, devido 
ao tombamento, isso foi im
possível."

Para ele, tanto os alunos 
como os professores s ã o  
prejudicados "por não te
rem condições favoráveis de 
trefa lh o , por falta de insta
lações adequadas". A cria
ção de uma Universidade 
permitiria que os cursos de 
arte funcionassem em ins
talações "com espaços lar
gos e capazes de absorver 
naturalmente o crescimento 
que eles vêm acusando, so
bretudo na atual adminis
tração."


