
ESCOLA DE ARTES VISUAIS
FUNCIONAMENTO

Em gercl motivos diversos trozem até a ESCOLA DC AR - 
TES VISUAIS pessoas interessados era participar do seus cursos © 
atividades# De nosso experiência durante o ano óe 1976 concluímos 
do necessidade de um maior esclarecimento quanto aos objetivos © 
formas de trabalho que esto instituição se propÕe o desenvolver.

A EaV acumula e tiluoliza informações ara gorai e sobro 
artos visuais ora particular* tendo no professor o intermediário 
que facilita o acesso do olurto, sou usuário, c informação rrrquo 
procuro e que possibilitará ligar suo visão particular com o que 
© possível fazer, criando condições c proporcionando ura instrurae 
montai básico poro o desenvolvimento do fozor,

Poro tanto o Escolo apresento uma estrutura não hio - 
rorquizodo que admite o acosso por diferentes vias, oferecendo d 
diversos níveis do disciplines e cursos que possibilitam ao alu
no, simultggeo ou sucessivamente, desde o aquisição de instrumen 
toi básico até o exporirã:ntoçoo livre.

A característico básico da EAV é o de oferecer cursos 
livros. Não forneçamos diplomas e nora estabelecemos ©tapas rígi
das o sorera cumpridos obrigotòriemente, mas permitimos ao clu - 
no montar um esquoma flexível de trabalho sogundo suas nocossido 
dos, seus interessas, ooo erabosemento anterior e sua disponibili 
dado.

As disciplinas basiccs tôro como objetivo c aquisição 
de ura instrumental básico ou seja dos forrcfnentos neccsscria po
ro quo o aluno posso posteriormente ingressar numa Oficina.



A Escolo desenvolverá oquolo Instrumentol om ua ano 
letivo oferocendo, oo lodo do uraa fundamentação básico essonci 
ol (Tooria do Arte) atividades de corator prático quo se de son 
volverão ora 2 blocos de disciplinas;

A
1
D

• desenho de observação • perspectivo
, dosonho de representação , teoria da forno
• desenho geométrico • teoria do cor
, desenho projetivo 
• teoria do orte (início)

i............ ..

• teoria do arte 
( desenvol vimsnto )

Mo 1® serac f © e onfcse será poro 09 disciplinas do 
bloco A cujos conteúdos são uma etapa de preparação poro cs di 
ciplibas do bloco 8

fio desenvolvimento das disciplinas básicas os olmos 
terão oportunidades freqüentes de visites às Oficinas, funcio
nando tels disciplinem como canal de acesso ao trabalho de expc 
rimemtação quo © oferecido nas Oficinas,

O primeiro passo cpás o matrícula sorá um contato di 
reto tios alunos com os professores quando serão roor.truturodas 
09 preferencias apontadas polos alunos no munonto do suas mertrí 
cuias, ocasioo sm que os alunos terão uma visão mais cocpleta / 
do funcianaraonto da Escola,

Nesse reostude des opções de disciplinas será sompre 
considerado o bog agora estrutural trazido ps&lo olmo. Haverá ©n- 
*°° -Mr>q_entrcvistq no qual 00 professores discutirão cora os clu 
nos as diforantos alternativas poro o escolho de disciplinas bá 
sices.

Alem disso, durante o curso, os alunos receberão dos 
professores uma assintcncia no sentido do orientá-los e su - 
porvloioná-los nas atividades quo ostivorom sendo desenvolvi
das,//


