
PARQUE LAGE ESCOLA DE ARTES VISUAIS DO PARQUE LAGE

A gora  o  Parque Lago é nosso.
O direito de uso da Mansão dos Lages e dos 1-17.000 m2 de área 
verde, está garantido «H Escola de Artes Visuais desde maio. por
10 anos. i
Serão as novas administradoras Ho parque: A AMEAV - Asso
ciação dos Amigos Ha Escola de Artes Visuais e a Secretaria Es
tadual de Cultura.
A AMEAV estará lançando nesse semestre, uma campanha para 
captação «le recursos para a restauração c conservação do conjunto 
arquitetônico, que possibilitará a criação de um pnrquc cultural
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2o. SEMESTRE 1992
CURSOS

im agem  técnica • teoria e história da arte . crianças e jovens
*3 dim ensões • gravura • desenho • pintura • interm idia

A Escola de Artes Visuais, fundada em 1975, e funcionando uo 
Parque Lage desde então,completa em 199*2 17 anos de atividades 
na área cultural, reconhecida pela comunidade.
Um perlil de escola aberta formou-se ao longo de seis adminis
trações que dão coutiuuidade a uma linha de atuação vinculada 
à arte couicmporauea 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, fotografia e video, teoria e história 
da arte, intermidia, além de um uúcieo especial para crianças e 
jovens, todos ministrados por artistas atuantes.
Atendendo à sua vocação comunitária, a EAV, aiiualmente, ofe
rece ao público uma programação auipla de exposições, debates c 
conferências, cursos extras de curta duração, projeções de lilmcs 
e videos, atividades de Vmi-de-semaiia e outros eventos c experi
mentações
Lugar de encontro, a EAV, localizada em uma área verde de 
147.DOU m2, abriga ainda uma bibiioleea de arte, cantina, pa
pelaria, e uma loja de produtos EAV',
Nesse semestre, leremos em agosto, um programa especial de
dicado ao Mes dn Fotografia, com cursos extras, workshops, 
palestras, filmes e exposições.

R. Jardim Botânico, 414 Rio de Janeiro CEP 22.461-000 Telefone 226.18^9.



PARQUE LAGE ESCOLA DE ARTES VISUAIS DO PARQUE LAGE
2o. SEM ESTRE DE 1992_____________________________
A ESTRUTURA:
O» rumos se encontram distribuídos cm dois módulos:
Módulo I - Introdução;
Módulo II - Desenvolvimento.
1. MÓDULO I - INTRODUÇÃO:
Cursos teóricos c práticos a um nível introdutório, divididos em:
a. CURSOS DÁSICOS E INSTRUM ENTAIS:
Cursos de caráter introdutório, gerando suporte teórico e prático, 
fundamentais à formação do aluno. ,m

História da A rte M oderna e Contem porânea
Viviane M atesco
quartas das 17:30 às 19:30 hs
História Geral da A rte
Cristina Pape
quintas das 19:30 as 22:30 hs
Questões da H istória da A rte
Fernando Cochiaralc
quintas das 9:30 às 12:30 hs
Estética - Fundamentos
Fernando Cochiaralc
terças das 9:30 às 12:30 hs
Desenho - Forma - E stru tu ra
Isabella Sá
terças e quintas das 9:00 às 12:00 hs
Modelo Vivo
Ginnguido Donfauti
segundas e quartas das 19:30 às 22:30 hs
Teoria e P rá tica  dn Forma c da Composição I e II
Ginnguido Donfauti
(I) terças e quintas das 9:00 às 12:00 hs
(II) sextas das 9:00 às 12:00 hs 
Desenho - Observação c Expressão 
Manoel Fernandes
segundas das M:00 às 17:00 hs 
Observação, Tócnicns c M ateriais 
Clara Cavendish
segundas e quartas das 10:00 às 13:00 hs
Introdução h  Forma Tridimensional
Jorge Emmanuel
quintas e sextas das 9:00 às 12:00 hs
A Cor c Suas Questões - Teoria e P rá tica
José Maria Dias dn Cruz
segundas das 17:30 às 19:30 hs ou
sábados das 14:00 «às 17:00 hs

b. OFICINAS - INTRODUÇÃO
Oficinas nas diversas áreas que proponham o contato com meios 
específicos, preparando o aluno para outras situações que a EAV
deve oferecer.___________________________________________
O Desenho
Manoel Fernandes c M arcelo Rocha
sábados das 14:00 às 17:00 hs
Análise da Forma
Astróa El Jnick
sextas das 14:00 às 17:00 hs

Sobre Desenho c P in tu ra  
Suzann Quoi roga
segundas e quartas das 14:00 às 17:00 hs 
Laboratório de Desenho - In trodução à P in tu ra  
Mol lien
terças e quintas das 14:00 às 17:00 lis ou
terças e quintas das 17:30 às 20:30 hs
Percepção cm 3D - E scultu ra /  O bjeto
João Carlos Goldberg
quartas das 14:00 às 17:00 hs
G ravura em M etal c O utrns Impressões
Mnlu Fatorclli
segundas c quartas das 14:30 às 17:30 hs ou
segundas e quartas das 10:30 às 13:30 hs (min. 5 alunos)
Litngrnfin c Grafias Diverses
Giodana Holanda c Nona Dnlthnr
terças e quintas das 14:00 às 17:00 hs
Xilogravura
Anna Carolina
terças e quintas das 14:00 às 17:00 hs 
G ravura em M etal 
Josó Lima
terças e quintas das 18:00 às 21:00 hs
Scrigrafia
Evany Cardoso
terças e quintas das 14:00 «às 17:00 hs
P in tu ra
Daniel Scnise
quartas das 19:30 às 22:30 hs (agosto)
P in tu ra  - Conhecer e Fazer 
João M agalhães
terças e quintas das 14:00 às 17:00 hs ou 
terças e quintas das 19:30 às 22:30 lis 
P in tu ra  como Meio 
Deatriz Milhazcs
segundas e quartas das 9:00 às 12:00 hs ou 
segundas e quartas das 14:00 às 17:00 hs 
Oficina de Fotografia I 
Cézar B artholom cu c R u th  Lifschits 
terças e quintas das 14:00 às 17:00 hs (R u th ) ou 
segundas e quartas das 19:30 «às 22:30 lis (Cózar) 
Oficina de Fotografia II 
Paula Trope
terças e quintas das 19:30 às 22:30 hs

c. CURSOS EXTRAS I:
Cursos de pequena e média duração com ofertas periódicas nas 
áreas teórica e prática a um nível de introdução.
P in tu ra  e Desenho 
R ohcrto M agalhães
quartas das 17:30 às 19:30hs (outubro e novembro) 
Concretização da Idéia 
C ristina Salgado
terças c quintas das 14:00 «às 17:00 hs (setembro e outubro) 
Scrigrafia com Dasc Fotográfica 
Rcila Gracie
quartas das 19:30 «às 22:30lis (setembro e outubro)

A Cor na Xilogravura 
Anna Carolina
quintas das 17:00 às 20:00 hs (outubro)
Amncor 
Aluisio Carvão
quartas das 14:00 às 17:00 hs (agosto3Ctembro c outubro)

2. MÓDULO II - DESENVOLVIM ENTO 
Constituído de cursos cm nível de desenvolvimento c aprofunda
mento, divididos em:
a. CURSOS DE DESENVOLVIM ENTO 
Vão fornecer nos campos teórico e prático diversa» possibilidades, 
procurando discutir aspectos abrangentes pertinentes a diversas 
áreas óu disciplinas.
Pensam ento Criativo 
Charles W atson
terç.as e quintas das 17:30 às 19:30 hs 
As M anobras do C ontem porâneo 
Reynaldo R ods
terças e quintas d.as 17:30 às 19:30 lis 
Escultura, O bjeto e o Que Mais?
Reynaldo R ods 
sextas das 9:00 às 12:00 hs 
Procedência e P ropriedade 
Charles W atson
terças e quintas das 14:00 às 17:00 hs ou 
terças e quintas das 19:30 às 22:30 lis 
P in tu ra  /  Linguagem 
K atie Van Scherpenbcrg 
sextas das 14:00às 17:00 hs
Teoria e P rá tica  do Desenho, da Colagem.do O bjeto, da 
E scultura, dn Instalaçáo ,dos Inúm eros Espaços Próprios 
à Arte
M ilton M achado
segundas e quartas das 19:30 às 22:30 hs

b. OFICINAS DE A PR O FU N D A M EN TO :
Oficinas com acompanhamento de vários professores em sistema 
de revezamento, a alunos iniciados com trabalhos em desenvolvi
mento. O ingresso nessas oficinas é feito mediante seleção prévia. 
Temporariamente estamos oferecendo vagas apenas para a Ofi
cina de Fotografia Os interessados nas demais áreas - Pintura, 
Desenho, Gravura e 3 Dimensões - podem fazer reservas na Secre-
taria da EAV.___________________________________________
Oficina dc A profundam ento  ent Fotografia
Cézar D artholom cu, P au la  T rope, Rosângela Rcnnó e
R uth  Lifschits
quintas das 19:30 às 22:30 hs c
último sábado de cada mês, das 14:00 às 17:00 hs
c. CURSOS EXTRAS II:
Cursos de pequena e média duração tratando de tem.as específicos 
nas artes visuais ou em outros campos do conhecimento.
De Grüncvald à Deuys: U m a Teoria sobre Exprcssionis- 
mo
K atie Vnn Scherpenbcrg 
quartas das 19:30 às 22:30 hs (outubro)

História da G ravura  no Ocidontc 
George K om is
segundas das 17:30 às 19:30 hs (scleinbro)
Hélio Oiticica, Análise de uma T rajetória  
R enato Rodrigues
terças das 19:30 às 21:00 lis ( 11 de agosto a 29 de setembro) 
Avaliações Com parativas na Análise de Processos dc For
mação tia Imagem 
Aimu Della Gcigcr
quartas das 14:00 às 17:00 hs (outubro e novembro)
P ropaganda da A rte  v
Ricardo Dasbatim
quartas das 19:30 às 22:30 lis (11 de novembro a 1G dc dezembro) 
Aspectos Plásticos e Conteúdos Emocionais o um a A bor
dagem da Criução A rtística 
John Nicholson c V ictor A rruda 
segundas das 19:30 às 22:30 hs (outubro e novembro)
Ciclo V isoram a - Visorama na Docum enta 
Aualu Cunhu, Brígidu Daltar, Carla Guagliardi, Eduardo 
Coiuibra, João  M odé, M árcia Ramos, R icardo Dasbaum 
e Rosângela Reimó
terças e quintas às 19:30 hs e sábados às 1G:00 hs 
(setembro e outubro)
NÚCLEO DE CRIANÇAS E JOVENS
A EAV volta a oferecer um uúcico dedicado a crianças e jovens 
a partir de 3 anos. O trabalho de arte é visto pela equipe comò 
uma atividade cognitiva - um processo pessoal que envolve con- 
liuuidadc e aprofundamento. Os cursos propiciarão aos alunos 
uma reflexão constante sobre seus processos e suas produções 
artísticas - uma filosofia geral da Escola que mantem sua eufase na 
coiilcmporaiieidade. O Núcleo, orientado pela educadora M aria 
Toruaghi, couta com uina equipe de Ô professores.
Crianças dc 3 a 5 Auos 
Ncnu D althar
quartas e sextas das 14:00 às 16:00 lis
Crianças de 5 a 8 Auos 
G eorgette  Mel hum 
terças e quintas das 9:00 às 11:00 hs 
Ana de Holuuda
terças e quintas das 14:30 às 16:30 hs ou 
segundas das 14:30 às 16:30 hs
Criauças de 9 a 12 Anos
Cláudia Saldanha
segundas e quartas das 9:00 às 11:00 hs
C hristianne R othicr
quartas e sextas das 10:00 às 18:00 hs
Ncua D althur
sextas das 9:00 às 11:00 lis
Jovens acim a dc 13 Auos
Christiuim c Rothicr
terças e quintas das 9:00 às 11:00 lis ou
sextas das 9:00 às 11:00 lis
Carli Portclla
terças c quintas das 14:30 às 16:30 lis ou 
terças e quintas das 17:00 às 19:00 lis
A tividades de Fitn-dc-Scimmu (G a 12 Anos)
C hristianne R oth icr, Claudia T cbyriçáe  Helena Jacobiua 
sábados de 15:00 às 17:00 hs

Escola de A rtes Visuais do Purquc Lagc 
Secretaria de Estado dc C u ltu ra  do Rio dc Jan eiro  
D epartam ento Gcrul de Escolns de A rte
Diretor
João Carlos Goldberg
Coordenadora Geral
Giodaua Holanda
Coordenadora de Ensino
Suzaua Quciroga
Coordenador de Exposições e Eventos
Nelson Augusto
Coordenadores de Núcleos 
3 Dimensões
João Carlos Goldberg 
Pintura
Charles W atson
Desenho
Mollica
Gravura
M alu Futorclli
Teoria e História da Arte
Reynaldo R ods
Imagem Tccmca
Paula Trope
Inlermídia
Ricardo Dnsbnuni
Criauças e Jovens
M uria Toruaghi
AMEAV - Associação dos Amigos 
da Escola dc A rtes Visuais 
Presidente 
Carlos Scliar

P ara  maiores iuformuções e m udanças na program ação, 
consultar u Sccrcturia da Escolu com A ristides e A lexan
d ra , ou pelos telefones (021) 22G.1879 e 22G.9G24.
Escola de A rtes Visuuis do Purque Lagc
Rua Jardim  Dotãuico, 414 - Cep 22.4G1.U00 - R io «le
Janeiro
Estacionam ento uo local
Associc-su à AMEAV - Associação dos Amigos da Escolu 
de Artes Visuais do Parcpie Lagc.
Apoio CulturafUERJ Jornal do D rastic  G este  tu e r-N ashua
Programação visual e foto: Giodana Holanda


