
Escola de 
Artes Visuais 
do Parque 
Lage visita 
o AAA

Visitas guiadas

16h 17h30 Visita guiada às exposições
"Jogo da Memória" e "Aspectos da 
Coleção Gilberto Chateaubriand" 
com a Curadoria do AAA

17h30 -> 19h Visita guiada à exposição 
"Entre o Cósmico e a Cosmos Polis", 
com a presença do artista Luiz Alphonsus 
comentando sua obra, representada em 
31 anos na Coleção Gilberto Chateaubriand

Programação de videos na 
Cinemateca do AAA
Curadoria Prof, Charles Watson

12h "Lucien Freud"
»  Uma análise do artista e seu trabalho 
do ponto de vista dos personagens que 
ele retratou. Filme sem precedentes, intimo 
e revelador sobre um artista que procura 
manter-se afastado do olhar público.

quinta-feira
27 out 2005

programação 
de vídeos e visita 
guiada à exposição

ingresso gratuito 
à professores e 
alunos da EAV
limitados aos 180 lugares 
da Cinemateca e à capacidade 
dos salões de exposição

ESCO LA  DE ARTES V IS U A IS  DO PA RQ U E LAGE

13h08 Bill Viola - "The Eye of the Heart"
»  O primeiro retrato filmado de um dos 
mais importantes artistas da vídeo arte.
O filme mostra extratos de algumas das 
suas obras mais importantes e várias 
entrevistas com Viola sobre seu processo 
de trabalho, suas Influências, e a importância 
de eventos do seu passado sobre sua obra.

14h07 Bruce Nauman - "Make me Think"
»  Um filme sobre o trabalho de um dos 
mais influentes artistas dos últimos 40 
anos mostrando como ele lida com temas 
recorrentes: medo, amor, solidão sexo e 
morte... Inclui trechos de trabalhos como 
"Clown Torture", "Anthro/Socio" and 
"Video Incident".

15h17 "Ron Mueck"
»  O artista escultor cujo trabalho figurativo 
é tecnicamente assombroso mostra, etapa 
por etapa, a produção de um dos seus 
trabalhos. As obras discutidas incluem 
"Dead Dad".

15h42 "Tony Cragg"
»  Produzindo copiosamente desde a 
década de 70, Tony Cragg tem criado um 
corpo de trabalho abrangente e em diversos 
materiais. Nesta entrevista o artista fala 
sobre seus métodos de trabalho e suas 
intenções como escultor num mundo cheio 
de objetos utilitários.

16h08 "William Kentridge"
»  Maravilhoso filme sobre o trabalho de 
William Kentridge, propiciando uma visão de 
seus métodos e intenções no uso de uma 
técnica que já foi chamada de "animação 
da Idade da pedra". O artista filma seus 
desenhos a carvão enquanto eles evoluem.

16h58 Matthew Barney -  "CREMASTER 3"
»  O extraordinário trabalho em filme da 
última parte do lendário Cremaster Cycle. 
Barney é considerado, por alguns, como 
o mais importante artista da sua geração.

17h29 Richard Long - "Stones and Flies"
»  Long fala sobre seu trabalho enquanto 
cria mais um projeto no deserto Sahara.

18h07 Rebecca Horn
»  Artista que trabalha com esculturas, 
vídeos e performance e que lida com temas 
como fragilidade emocional, vulnerabilidade 
humana e sexualidade.
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