
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO RIO DE JANEIRO

ESCOLA DE ARTES VISUAIS D O  PARQUE LAGEDEPARTAMENTO GERAL DE ESCOLAS DE ARTE

CURSOS DE FÉRIAS 
NA EAV DO P.LAGE

A Escola de Artes Visuais vai continuar suas atividades didáticas 
durante o mês de julho para que seus alunos não se privem, duran
te as férias, do contato diário com as técnicas do fazer
artístico. Quer atender, também aos novos alunos que, nesta épo- 
ca/procuram cursos de curta duração.
Com a finalidade de atender antiqos e novos alunos, a Escola dá 
continuidade a 16 cursos nas áreas de Pintura, Gravura, Desenho e 
Escultura. '
A área de pintura conta, dentre outros, com os professores Daniel 
Senise e Beatriz Milhazes, artistas recentemente premiados na ex
posição ECO-ART/92 . Em desenho, Gianguido Bonfanti dará aulas 
de modelo-vivo e Mollica vai orientar um laboratório de desenho.
Na área de gravura, haverá um workshop coletivo com os professores 
gravadores da EAV e João Carlos Goldberg, escultor e diretor da 
Escola,irá falar sobre percepção em 3 dimensões, na área de escul
tura.
A grande novidade fica por conta da reabertura do Núcleo Crianças 
e Jovens que volta a funcionar depois de ter passado por uma rees
truturação e sob nova coordenação tendo ã frente a educadora Maria 
Tornaghi.
0 Núcleo Crianças e Jovens tem como objetivo instrumentalizar o a- 
luno para reconhecer e explorar alternativas nas artes plásticas. 
Com uma linha de atuação compatível com a orientação e filosofia 
da Escola, este Núcleo mantém a ênfase na contemporâneidade utili
zando para isso metodologia específica. Atenderá a alunos na fai-
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xa de 5 a 13 anos.
Todos os cursos têm início no próximo dia 6 de julho e já estão re
cebendo matrículas. Há turnos pela manhã, tarde e noite e horários 
variados. Os preços variam entre Cr$ 75 mil e Cr$ 130 mil

Para maiores informações procurar Aristides ou Alexandra na secre
taria da EAV qua fica na Rua Jardim Botânico, 414 ou pelos telefo
nes - 226.1879 e 226.9624

Assessoria de Imprensa - Vera Alvarez (telefones acima)


