ESC O LA DE ARTES VISUAIS DO PARQUE LAGE

EAV ABRE MATRÍCULAS
PARA CURSOS DE FÉRIAS
A Escola de Artes Visuais do Parque Lage já abriu as matricu
las para os cursos de verão que começam no próximo dia 06 de ja
neiro e vão até o final do mês de fevereiro.
de cursos nas diferentes áreas de:

Oferecendo uma série

escultura(3dimensões), pintura,

desenho, imagem técnica(foto e vídeo), intermídia, teórica, gravu
ra, além de colônia de férias para crianças, a EAV irá discutir uma série de questões ampliando o campo de discussão da arte contem
porânea.
São ao todo 30 cursos compactos ministrados por professores
integrantes do quadro docente da Escola e por vários artistas con
vidados .
Na área de gravura, o novo Projeto Pintura/Gravuia oferece o
curso'Imagem Transferida' que irá abordar os procedimentos da gra
vura utilizados na pintura.

Serão palestras e workshops que irão

abordar todas as discussões que esta técnica implica. Esse Projeto
Integrado conta com os seguintes professores: Anna Bella Geiger,
{

Charles Watson, Carlos Martins, Giodana Holanda, Marcus André, Ma
ria Lucia Cattani, John Nicholson e Reynaldo Roels Jr.
Com o apoio da Gestetner-Nashua(que cedeu à EAV uma copiadora
de última geração), o Núcleo de Gravura abre espaço para a pesqui
sa de diferentes materiais e procedimentos, oferecendo mais um cur
so de Reprografia.
A área de Imagem Técnica abre cinco cursos, dentre eles a "Oficina de Processos Fotográficos Antigos em Papel Reciclado" e
o
curso "Fotografia de Autor", que será ministrado por Pedro Vasquez.
A fotógrafa Sandra Baruki dara o curso "Preservação Fotográfica",
com aulas que irão discutir problemas específicos da preservação de
um acervo fotográfico.
Na área de teoria, Adriano Pedrosa irá discutir, em seu curso,
a "Arte Contemporânea Hoje".
Todos os cursos são livres e abertos ã comunidade em três tur
nos. Os preços variam entre Cr$45mil e Cr$60mil, dependendo da car
ga horária. Colônia de férias - Cr$70mil. As inscrições já podem
ser feitas na EAV que fica na R.Jardim Botânico,414 -T.226.1879/9624
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