
PARQUE LAGE ESCOLA DE ARTES VISUAIS DO PARQUE LAGE

A g o ra  o P a r q u e  L a go  ê nosso.

() direito de uso da Mansão dos Lages e dos 117.000 m2 de área 
verde, está garantido h Escola de Artes Visuais desde maio, por 
10 anos. i
Serão as novas administradoras do parque: A AMEAV - Asso
ciação dos Amigos da Escola de Artes Visuais e a Secretaria Es
tadual de Cultura.
A AMEAV estará lançando nesse semestre, uma campanha para 

■captaçãode recursos para a restauração e conservação do conjunto 
arquitetônico, que possibilitará a criação de um p a rq u e  cu ltu ra l

Associe-se à AMEAV

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO RIO DE JANEIRO 
DEPARTAMENTO GERAL DE ESCOLAS DE ARTE

2o. SEMESTRE 1992

CURSOS

INTERNACIONAL

A Escola dc Arte» Visuais, fundada em 1U75, e funcionando no 
Parque Lage desde então,completa em 1992 17 anos de atividades 
na área cultural, reconhecida pela comunidade.
Um pcrlil de escola aberta formou-se ao longo dc seis adminis
trações que dão contiuuidade a uma linha dc atuação vinculada 
à arte contemporânea e a um conceito ampliado de escola como 
centro cultural.
Organizada sob uma estrutura de cursos livres, sem obrigato
riedade curricular, a EAV oferece cursos nas áreas de desenho, 
pintura, escultura, gravura, fotogralia e video, teoria e história 
da arte, inlerimdia, além de um uúcleo especial para crianças e 
jovens, todos ministrados por artistas atuantes.
Atendendo à sua vocação comunitária, a EAV, amialmeiite, ofe
rece ao público uma programação ampla de exposições, debates e 
conferências, cursos extras dc curta duração, projeções de liluies 
e vídeos, atividades de Vun-de-semana e outros eventos e experi
mentações
Lugar de encontro, a EAV, localizada em uma área verde tie 
147.000 m2, abriga ainda uma biblioteca de arte, cantina, pa
pelaria, e uma loja de produtos EAV',

Nesse semestre, teremos em agosto, um programa «'special de
dicado ao M ês da Fotografia, com cursos extras, workshops, 
palestras, filmes e exposições.


