
ESCOLA DE ARTES VISUAIS DO PARQUE LAGE

CICLO DE PALESTRAS NA EAV 
"MEMÓRIAS CONTEMPORÂNEAS"

Recomeça agora em ABRIL o ciclo de palestras "Memórias Contem
porâneas" promovido pela Escola de Artes Visuais do Parque Lage. 
Neste mês abordará o tema "0 ARTISTA EM EXPOSIÇÃO", aproveitando a 
oportunidade para que artistas plásticos da atualidade, que estão 
expondo nas principais galerias do Rio, travem um diálogo com o 
público discutindo suas produções e seus últimos trabalhos. Os con
vidados do mês de abril são os seguintes:
Dia 4/4 - Alexandre Dacosta
Dia 11/4 - Daniel Senise 
Dia 25/4 - Jorge Duarte 
ALEXANDRE DACOSTA

Há três anos sem expor pinturas, realizando objetos, escultu
ras, instalações e desenhos, Dacosta mostra, até o dia 6 de abril, 
na Galeria Cândido Mendes de Ipanema, dez pinturas pelo "avesso" u- 
tilizando como fundo o linho crú, sem preparo da tela. Além de ex 
piorar a questão fundo e superfície, a linha e a cor e a construção 
do espaço são os principais temas desssas telas. A tinta mais espejs 
sa num plano e mais leve ou aguada num outro, desenvolve ritmos di
ferentes e revela ou encobre a textura do linho.
Alexandre Dacosta Além de ter participado dos 5Q, 79 e 10° Salão 
Carioca com desenhos e pinturas, foi também um dos selecionados pa
ra expor no 11° Salão Nacional de Artes Plásticas. Participou da 
antológica "Como Vai Você Geração 80" e de várias outras coletivas 
de peso. Em seu currículo as exposições individuais são em número 
de sete desde 1982 , incluindo exposições na Petite Galerie/Rio, 
e Galeria Subdistrito em São Paulo.

O ciclo de palestras "Memórias Contemporâneas" na EAV é sempre 
aos sábados no horário das 16 horas e com ENTRADA FRANCA. 0 enderê 
ço é Rua Jardim Botânico, 414 - Parque Lage. T: 226.1879 e 226.9624 
Para contato: Alexandre Dacosta - 267.7679
ASSESSORIA DE IMPRENSA - Vera Alvarez (telefones acima)

A coordenação do "Memórias Contemporâneas" está a cargo da artista 
plástica Rosane Cantanhede. Telefone : 232.4553


