
ESCOLA DE ARTES VISUAIS DO PARQUE LAGE

INTERVENÇÃO NO ESPAÇO BRANCO 
EXPOSIÇÃO NA EAV DO P.LAGE

"Intervenção no Espaço Branco" é o título de uma exposição e um 
curso, dos artistas plásticos Luiz Alphonsus e Ricardo Basbaum, que 
acontecerá de 16 a 31 de janeiro na Escola de Artes Visuais do Par
que Lage.

Trata-se de uma exposição didática, que mistura cerca de 15 tra 
balhos de Luiz Alphonsus (registros fotográficos e objetos, realiza
dos de 1969 a 1990) com textos de crítica-visual de Ricardo Basbaum 
(pintados diretamente sobre as paredes, como obras). A inauguração 
da mostra será às 21 horas do dia 16 (quinta-feira).

O curso, por sua vez, terá como ponto de partida a exposição,que 
funcionará como a própria sala de aula. Serão realizados tris tra
balhos pelos alunos, com ênfase na questão da intervenção no ambien
te (tanto a paisagem natural como a paisagem urbana, conforme a abor
dagem desenvolvida por Luiz Alphonsus em suas obras)e na relação en
tre obra e texto (segundo as pesquisas de Ricardo Basbaum). O últi
mo destes três trabalhos será registrado e incorporado à exposição.
LUIZ ALPHONSUS

Artista formado principalmente a partir da década de 70, foi um 
dos fundadores da Unidade Experimental do MAM(1969). Participou de 
inúmeros eventos e exposições no Brasil e no exterior, tais como XI 
Bienal de São Paulo (prêmio de pesquisa) e IX Bienal de Paris. Reali. 
zou individuais em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Sua última 
mostra foi em 1991, no MAM-RJ, com a instalação "O Observador e o 
Passante".
RICARDO BASBAUM

Artista que emergiu no circuito de arte nos anos 80, trabalhando 
dentro do universo da mídia e dos meios de comunicação de massa e sua 
relação com as artes plásticas, utilizando múltiplas linguagens. Par
ticipou, entre outras, das exposições "Como Vai Você Geração 80?"(P.

I

Lage) e "Prêmio Brasília de Artes Plásticas 1990".Foi artista-resi- 
dente da Universidade Estadual de Campinas. Em 1991 participou da ex 
posição "Consumir o Consumo", apresentada em Brasília e Niterói. Pos-
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sui textos publicados nas revistas Gávea, Galeria, Guia das Artes, 
Caos, nos jornais Ultima Hora, Urbana, Letras e Artes e em diver
sos catálogos.
Ficha Técnica
Exposição: Intervenção no Espaço Branco
Inauguração: dia 16 de janeiro às 21 horas
Visitação: de segunda à sexta-feira das 10:00 às 19:00hs. Sábado

e Domingo das 10:00 às 17hs.
Até o dia 31 de janeiro
Local: Escola de Artes Visuais - Rua Jardim Botânico, 414

Tels: 226.1879 e 226.9624
Para contato: Luiz Alphonsus - 226.9907

Ricardo Basbaum - 226.7743

ASSESSORIA DE IMPRENSA - Vera Alvarez - 274.0240/226.1879/226.9624
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