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0 QUE E A ESCOLA DE ARTES VISUAIS

A Escola de Artes Visuais forma junto com a Escola de Teatro War 
tine Penna, Escola de Música Villa-Lobos, Escola de Danças e Centro de 
Arte e Criatividade Infanto-Juvenil, o Instituto Estadual das Escolas 
de Arte, INEART, órgao subordinado ao Departamento de Cultura do Esta
do, que tem como projeto a integraçao de cada uma destas entidades,num 
todo orgânico do funcionamento interdisciplinary visando a quebra do 
isolamento nos diversos aspectos da criação artística. Sao novas es
truturas abertas para a ampliação dos limites do estabelecido, incenti_ 
vando e criando uma dinâmica para novas formas de pensar e do fazer.

A Escola de Artes Visuais foi simultaneamente concebida como um 
Depósito de informaçao e um Centro Experimental de Arte.
Como Depósito de Informaçao acumula e atualiza informaçao era geral e 
sobre Artes Visuais cm particular, tendo no professor o intermediário 
que facilita o acesso do aluno. Seu usuário, à informaçao que procura 
o que possibilitará ligar sua visao particular com o que é possivel fa 
zer. Alunos e professores estarão era contacto através de cursos teóri_ 
cos livres de curta duraçao, sempre renovados e permanentemente liga - 
dos íte oficinas. Cursos teóricos, livres,, filmes, audio-visuais ou 
V-Ts constituem um acervo de orientaçao e consulta para o aluno, sua 
"bibliotecd' de dados. Como extensão do Depósito de Informaçao será or
ganizado um Centro de Documentação Brasileira abrangendo nossas mani - 
festaçoes de-arte, para a formaçao de um acervo cultural.

No Centro Experimental (Curso Básico, Oficinas e Centro de Lazer) 
cada pesquisador (aluno ou professor) poderá exercitar seu referencial 
trabalhando nas oficinas de experimentação aberta, nao competitiva sem 
esquemas formais pré-estabelecidos, num mergulho- criativo e era constan 
te questionamento.

0 Centro Experimental cria condições e proporciona ura instrumen
tal básico para o desenvolvimento do lazer.

Estabelecendo um fluxo entre a Escola e o que acontece fora dela 
serao organizados Eventos (exposições, seminários, espetáculos)abertos 
ao público, realimentando o circuito Depósito de Informaçao-Centro Ex
perimental, com repertório vivo da produção cultural. 0 resultado do 
trabalho de alunos e professores, também, serao transformados era Even
tos.

0 projeto da Escola será reformulável a cada semestre, absorven
do a experiência obtida com alunos e professores, incorporando o desen 
volvimento da experimenta çao de cada um. A viabilidade da escola de 
arte está em sua capacidade de considerar cada aluno um pensador indi
vidual , e, portanto, um propositor, um descobridor do que é arte.


