
ESCOLA DE ARTES VISUAIS DO PARQUE LAGE

EAV ABRE MATRICULAS PARA 92 

COM NOVA ESTRUTURA DE ENSINO

Ao assumir a direção da Escola de Artes Visuais, em maio de 1991, o escultor 

João Carlos Goldberg se propos a realizar uma ampla reforma pedagógica.

Assim foram realizados uma serie de levantamentos, pesquisas e estudos sobre 

sobre a escola juntamente com professores e alunos. Formou-se então um Grupo de 

Estudos composto por professores, que tinha como objetivo realizar um novo proje

to para a Escola de Artes Visuais. A partir dos trabalhos deste Grupo foi então 

pensada uma nova estrutura pedagógica que começa a ser implantada agora, em março 

de 1992.

Com a nova estrutura de ensino, a EAV se propõe a possibilitar ao aluno a 

compreensão das artes visuais como um dos campos geradores de conhecimento, con

siderando que todo o pensamento contemporâneo ó conseqílincia do amplo processo 

histórico que o fundamenta.

A nova estrutura compreende dois módulos: Introdutório e Aprofundamento. 0

módulo Introdutório consiste de matérias básicas, oficinas introdutórias e cursos 

extras de curta duração e o módulo Aprofundamento será constituido de cursos em 

nível de desenvolvimento, oficinas de aprofundamento, teóricos e práticos, e cur

sos extras.

A Escola dará ênfase ã importância dos cursos teóricos como bloco de funda

mentação e além dos cursos vai oferecer uma série de seminários.

Com essa nova estrutura, a EAV enfatiza o processo de aprendizado como um 

projeto que exige tempo, dedicação e vontade de crescer.

A Escola de Artes Visuais ja abriu matriculas para os cursos do ano letivo 

de 92 com inicio no próximo dia 9 de março. Hã aulas em três turnos(manhã, tarde 

e noite) e uma grande variedade de opções em cursos nas áreas de: desenho, pin

tura, gravura, escultura, imagem técnica(foto e video) teoria e história,e inter- 

mldia. Os preços variam entre Cr$ 45 mil e Cr$ 75 mil dependendo da carga horá

ria.

Mais informações pelos telefones: 226.1879 e 226.9624 ou na secretaria da

EAV que fica na rua Jardim Botânico, 414 - Parque Lage.

ASSESSORIA DE IMPRENSA: Vera Alvarez (telefones acima)
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