
ESCOLA DE ARTES VISUAIS DO PARQUE LAGE

CICLO DE PALESTRAS 
"MEMÕRIAS CONTEMPORÂNEAS"

O ciclo de palestras "Memórias Contemporâneas" que a Escola 
de Artes Visuais volta a apresentar a partir deste mês de abril 
está abordando o tema "O ARTISTA EM EXPOSIÇÃO. A idéia é trazer

I

ao público artistas plásticos da atualidade, que estão expondo 
nas principais galerias de arte do Rio para que travem um diálo
go aberto discutindo suas produções e seus últimos trabalhos. 0 
artista convidado para o próximo sábado, dia 11 de abril será 
Daniel Senise.

Daniel Senise, um dos mais expressivos artistas da famosa 
geração 80, vem participando da várias exposições tanto no Brasil 
quanto no exterior, como em Amsterdã, Paris, Estocolmo, Chicago, 
Monterrey e México. Além de participação nas Bienais de S.Paulo, 
Havana e Veneza.

Ã margem dos rótulos, ao sabor de uma seleção ampla de influ
ências (de James Whistler a Anselm Kiefer), a pintura de Senise é 
talvez uma das sínteses mais elaboradas e refinadas da arte brasi
leira contemporânea. Daniel Senise acha graça quando seu nome vem 
acompanhado, nas matérias da imprensa, com o aposto "o artista 
mais bem sucedido da geração 80". Ele acha que aquela exposição 
em 1984, no Parque Lage que lançou tantos nomes com esse rótulo não 
passou de uma invenção da mídia.(JB/Marília Martins em 26/3/92).

O pintor Senise é atualmente professor de pintura na EAV do 
Parque Lage e está expondo oito telas na galeria Thomas Cohn. Eeî 
ta sua última mostra será assunto para discussão com o público no 
próximo encontro na EAV do Parque Lage, dia 11 de abril.

A palestra de Daniel Senise será às 16 horas e a ENTRADA é
FRANCA. Rua Jardim Botânico, 414. Tels: 226.1879 e 226.9624
A coordenação do ciclo de palestras é da artista plástica Rosane 
Cantanhede. Tel: 232.4553
Daniel Senise: Tel. 242.1627(ateliê) e 225.1007(res)
ASSESSORIA DE IMPRENSA - Vera Alvarez (telefones da EAV acima)


