
Exposição Praiã/Parque/Parque/Praia

Esta exposição visa destacar para os freqüentadores 
do Parque Lage e para toda a comunidade do Rio de Janeiro a 
relação do meio ambiente (praia, parque) com o verão e o la
zer. Pensamos de imédiato na equipe de fotógrafos do Jornal 
do Brasil por sua eficiência e sensibilidade em registrar 
momentos da vida carioca.

Constatando que o Rio de Janeiro é uma cidade ain
da envolvida por praias, florestas e parques e que a Escola 
de Artes Viauaàs está situada em um deles, propomos ao Jor - 
nal do Brasil a realização de uma exposição de fotografias 
que aborde de maneira expressiva esse tema como principal 
mostra na Escola no verão 88/89.

Sugiro que se demonstre através das fotos as di - 
ferenças de uso e atitudes entre as praias da Zona Sul e Nor 
te e também entre os parques da Zona Sul (Parque Lage, Jar
dim Botânico e Parque da Cidade), jardins do centro da cida
de (Passeio Publico, Campo de Santana) e Quinta da Boa Vista 
na entrada da Zona Norte.

Pode-se também investigar através das imagens como 
as pessoas se comportam de maneira diferente nos parques,jar 
dins e florestas ( como a da Tijuca) e o uso que dão a cada 
um desses locais de lazer. d»

0 JB fornecerá curadoria, texto, fotografias assi
nadas por fotógrafos de sua equipe e um tablóide-catálogo.

A EAV fornecerá suas quatro galerias principais, 
projeto e equipe de montagem.

A curadoria do JB se encarregará de determinar o 
número e as dimensões das ampliações de acordo com o espaço 
disponível bem como o uso ou não da cor.

A exposição se dará em data a ser combinada entre 
a EAV e o JB no período entre janeiro e março de 1989.
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1. Escola de Artes Visuais/Parque Lage

A Escola de Artes Visuais está localizada no Parque Lage - Jardim 
Botânico que possui aproximadamente 500.000 metros quadrados. Nos 
fins de semana o Parque Lage é bastante freqüentado pelos morado
res dos bairros da zona sul, visitantes de outros bairros cario
cas e turistas brasileiros e estrangeiros. Aos sábados e domingos 
a EAV oferece periodicamente exposições de arte e permanentemente 
entrevistas de artistas plásticos e apresentações de filmes sobre 
arte para o público interessado.

2. Parques/Praias
Além do Parque Lage a cidade do Rio de Janeiro possui, desde a zo 
na sul, passando pelo centro, zona norte e estendendo-se até a zo 
na oeste uma série de áreas verdes, locais de lazer para a maio
ria e mercado de trabalho para uma considerável parcela da popula 
ção carioca. Na zona sul estão localizados também o Parque da Ci
dade, o Jardim Botânico e a imensa área do Parque do Flamengo que 
faz limite com o centro e que também incorpora em toda a sua ex
tensão uma faixa de praia. A zona norte conta principalmente com 
a Quinta da Boa Vista e a Floresta da Tijuca. As praias envolvem 
o Rio, urbanas, suburbanas e rurais.

3. Jornal do Brasil/Fotografia
O Jornal do Brasil valoriza a fotografia como veículo de comunica 
ção, freqüentemente mais informativa que a palavra, e, ao mesmo 
tempo sempre cuidando de sua qualidade formal.

4. Exposição; Praia/Parque/Parque Praia
A partir do acima exposto a Escola de Artes Visuais - Parque Lage 
propõe uma exposição de fotografias dos profissionais do Jornal 
do Brasil que sempre souberam com eficiência e sensibilidade re
gistrar os momentos da vida carioca. O projeto da exposição ê mos 
trar fotos publicadas ou não que documentem os diversos usos, coŝ  
tumes, características, modas, e freqüentadores dos parques e
praias da cidade.

5. Produção
A Escola de Artes Visuais solicita a colaboração do Jornal do Bra
sil para a produção da mostra nos seguintes itens : curadoria, tex



«
t — 02 —
#

to, fotografias assinadas por profissionais de equipe do Jornal do 
Brasil, impressão dos convites e a edição de um tablõide-catãlogo. 
A curadoria do Jornal do Brasil determinará o número e as dimen—  
sões das ampliações de acordo com o espaço disponível e o uso ou 
não da cor. O Jornal do Brasil também ficará encarregado da divul
gação do evento.
A Escola de Artes Visuais fornecerá suas quatro galerias princi—  
pais, projeto e equipe de montagem.
A exposição será realizada em data a ser combinada entre a EAV e 
o JB entre os meses de janeiro e março de 89 despertando o interes^ 
se do público durante o mesmo período em que praias/parques/par
ques praias são os locais preferidos pelos cariocas.
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