
ESCOLA DE ARTES VISUAIS DO PARQUE LAGE

NO INÍCIO DE ABRIL NOVOS CURSOS NA EAV

1 - Curso de Escultura - "Do Ponto no Papel ao Objeto no Mundo"
Professora Cristina Salgado
O ponto desferido pelo lapis sobre o papel tem espessura, tem 
forma, tem cor. Pode sair do papel e ganhar espaço físico, 
assim como também o podem a linha, a cor e os planos. A idéia 
do contraste como condição de percepção, assim como do espaço 
como elemento constitutivo da obra, permeará todo o curso. As 
aulas se propõem a apresentar questões básicas da linguagem 
plástica através de exercícios, com alguma limitação de pro
cedimentos. A partir de então começarão a surgir questões de 
natureza individual, quando a atividade do aluno tenderá a se 
desenvolver segundo rumos mais pessoais e a orientação do pro 
fessór se dará de forma mais individualizada.
Período: 7 de abril a 28 de maio
Horário : 3as. e 5as.feiras das 14 ãs 17 hs.
Preço: Cr$ 65 mil mais 15 mil de taxa de matrícula

2 - Curso Intensivo de Serigrafia com Máscara de Papel
Profs. Dionísio Del Santo e Evany Cardoso
Artista de renomada importância na arte brasileira, pesquisa
dor de método singular na área de serigrafia(Silk-Screen), 
Dionísio é responsável pela valorização da serigrafia atual
mente, graças a sua visão experimental do processo.
Período: de 6 a 17 de abril
Horário : de 2a. a 6a.feira das 14 às 17hs
Preço: Cr$ 85 mil mais 15 mil de taxa de matrícula

3 - Artes Gráficas: Cinco Exercícios de Estilo
Profa. Valéria Naslausky
Trata-se de um curso sobre questões de estilos de programação 
visual e do design. O curso compreende cinco exercícios grá
ficos, cada um composto por uma aula informativa(onde se es
tudará o cenário criativo), e por outra aula prática(quando o 
aluno irá criar uma peça gráfica ou um objeto no estilo deter 
minado). Estilos abordados: Construtivismo Russo/Dada, Art 

». Deco, Psicodélico/Pop e Japonês.
Período: de 6 de abril a 8 de junho
O curso está aberto a alunos e profissionais de Dsign mais 
também a alunos de outras áreas.
Durante as aulas práticas estará disponível equipamento ,cje 
reprografia(cógias) GESTETNER-NASHUA, fornecendo possibilida
des de ampliaçao,redução e reprodução dos originais.
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Horário: 2as.feiras das 19:30 às 22:30 hst
Preço: Cr$ 45 mil mais 15 mil de taxa dé matrícula

Curso Teórico - "Vanguarda e Contemporaneidade 
Prof. Jorge Lucio de Campos
Este curso se propõe a analisar o que se entende por mpderno e con
temporâneo no campo <Jas artes plásticas, mediante um balanço his- 
tórico-crítico do conceito de vanguarda. Nas aulas a exposição 
será conduzida da virada do século passado aos anos 80 e envolverá
uma ampla discussão sobre as teorias e práticas ditas ^Pós-modernas".

vPeríodo: de 4 de abril a 5 de junho 
Horário: 6as. feiras das 13 às 15 hs.
Preço: Cr$ 45 mil mais 15 mil de taxa de matrícula

Mais informações sobre estes cursos podem ser obtidas na secretaria 
da Escola de Artes Visuais com Aristides ou Alexandra ou pelos te
lefones: 226.1879 e 226.9624 A EAV fica na Rua Jardim Botânico
no 414 - Parque Lage

ASSESSORIA DE IMPRENSA: VERA ALVAREZ (telefones acima)


