
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ESCOLA DE ARTES VISUAIS DO PARQUE LAGE
DEPARTAMENTO GERAL DE ESCOLAS DE ARTE

ESCOLA DE ARTES VISUAIS 
(Parque Lage)

apresenta

I N F O E S T É T I C A

Exposição de imagens informáticas: fotografias 
e impressões ink jet. Apresentação de audio
visual com slides destas imagens e música ele
trônica. Palestra: "Arte Por Computador." I- 
nauguração dia 18 de agosto às 20 horas.

Participam da exposição três integrantes do Grupo Infoestética 
ALUÍZIO ACERLA, BIA MEDEIROS e SUZETE VENTURELLI -, que formou-se 
naUniversidade de Brasília a partir de trabalhos de pesquisa que 
relacionam professores de dois departamentos diferentes, o de Ar
tes Visuais e o de Ciência da Computação.
Pode-se dizer que do ponto de vista da ciência e tecnologia, a a- 
tividade do grupo se insere nos domínios da inteligência artifici_ 
al, enquanto que para as artes trata-se do estabelecimento de u- 
ma linguagem de produção estética que atende às necessidades do 
homem de hoje: o homem que precisa de tecnologia para viver.

Bia Medeiros é Doutora em Artes e Ciência das Artes(Sorbonne),pro 
fessora do Departamento de Artes da UNB e artista plástica. Ano 
passado em exposição no Rio de Janeiro, a artista mostrou imagens 
fotográficas da tela do computador. Nesta exposição, agora, no 
Parque Lage, o trabalho de Bia evoluiu para um espetáculo de dan
ça chamado "Multi-dança-mídia", onde dançarinos executam, ou me
lhor, revivem o corpo iluminado por imagens criadas no computador. 
Estes espetáculos procuram recuperar o estado virtual tridimensio
nal da tela do computador e o tempo da animação. Para mostrá-los
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Para mostrá-los Bia partiu de fotos deste espetáculo e integrou-as 
em molduras especiais, verdadeiros objetos a que chamou de "imcom- 
possibilidades"
Suzete Venturelli é Doutora em Artes e Ciência das Artes(Sorbonne), 
Professora do Departamento de Artes da UNB e artista plástica. Vai 
apresentar arte por computador e programas de desenho bi e tri-di- 
mensionais, também partindo do corpo humano procurando sempre mais 
a pesquisa do que o objeto final. Irá mostrar fotografias e ima
gens coloridas impressas com impressora ink-jet.
Aluizio Arcerla dirige o Departamento de Ciências de Computação da 
UNB. Ë da área de computação sonora, músico eletrônico. Nesta ex
posição vai mostrar imagens impressas que são representações visu
ais das músicas compostas no computador. 0 som e a imagem fixa 
que se forma através do som. É a imagem do som.

Ficha Técnica:
Horário: de 23 a 63 feira das 10:00 às 19:00h. Sábado e Domingo 

das 10:00 às 17:00h.
Período: de 18 a 30 de agosto
Local: EAV - R.Jardim Botânico, 414 P.Lage -T. 226.1879/226.9624

(Corredor do le piso da EAV)

Telefones para contato: Bia Medeiros (061)274.6441 res.
(061)348.2656 UNB 
(021)267.2320 
(021)267.3977 (recados)

ASSESSORIA DE IMPRENSA: Vera Alvarez 274.0240/226.1879/9624


