
A EAV Parque Lage apresenta as exposições

“Estopim e Segredo”

“Como nos movemos, como queremos nos mover?”

Patrocínio:  Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, Lei
Municipal de Incentivo à Cultura - Lei do ISS, Multiterminais e Furnas. Apoio Cultural: BMA.

A Escola  de Artes  Visuais  do Parque Lage  abrirá,  em 15 de dezembro de 2019,  duas
exposições que marcam o encerramento do ano letivo. As coletivas “Estopim e Segredo” e
“Como  nos  movemos,  como  queremos  nos  mover?”  ocuparão  o  palacete  e  as
cavalariças até 8 de março de 2020, com instalações, vídeos, fotografias e xilogravuras  de
50 alunos-artistas, dos programas de bolsas de estudos da instituição.

“Estopim e Segredo”  é a coletiva proposta pela turma de 25 bolsistas do ‘Programa de
Formação e Deformação Gratuito – Emergência e Resistência’,  coordenado por Clarissa
Diniz, Gleyce Kelly Heitor e Ulisses Carrilho. Concebida com e pelas pessoas artistas que,
ao longo de 2019, conviveram intensamente e vivenciaram um curso marcado menos pelo
que  se  ensina  e  mais  por  saberes  compartilhados  num  processo  de  mútua
aprendizagem, Estopim e segredo é uma mostra em cinco cortes.

Como uma anti-conclusão,  a  mostra  não  desfecha  o  curso,  mas  o  mantém em aberto
através da invenção de outras formas de habitá-lo. Com uma abertura e um encerramento
coletivos, entremeados por cinco cortes durante os quais as cavalariças do Parque Lage
serão  ocupadas  por  pequenos  grupos  de  artistas  do  programa,  “Estopim  e  Segredo”
estende-se em estado de contínua criação. Desta vez, ampliando as escutas e as trocas
que  fundaram  os  aprendizados  do  curso  ao  convocar,  para  este  espaço-tempo  de
interlocução, os outros públicos da escola e do parque. Estende, assim, aos visitantes e
participantes da exposição,  algumas das perguntas que a conformaram: o que podemos
aprender no exercício de expor? Pode uma exposição ser uma escola?

“Como nos movemos, como queremos nos mover?” é uma exposição proposta pela
turma de 25 bolsistas  do ‘Programa de  Formação  Gratuito  –  Exercício  Experimental  da
Liberdade’. Pensada como desdobramento das provocações e diálogos, não só com os 

http://eavparquelage.rj.gov.br/prog-form-exer-exp-liberd/
http://eavparquelage.rj.gov.br/prog-form-exer-exp-liberd/
http://eavparquelage.rj.gov.br/forma-deform-emerg-resist/
http://eavparquelage.rj.gov.br/forma-deform-emerg-resist/
http://eavparquelage.rj.gov.br/forma-deform-emerg-resist/


quatro  professores  do  programa  (Camilla  Rocha  Campos,  Fernanda  Lopes,  Fernando
Cocchiarale e Keyna Eleison),  mas também pelas negociações com a própria Escola de
Artes Visuais e seus espaços. Fora pensada, sobretudo, a partir da heterogeneidade de um
grupo de estudantes em suas muitas narrativas desenvolvidas ao longo de uma caminhada
conjunta durante o ano de 2019.

A questão da mobilidade se impõe, tanto por sua implicação prática e social, relacionada a
como se chega e se permanece numa escola de artes, quanto por seus desdobramentos
poéticos e suas possíveis espessuras como parte da formação de cada pesquisa iniciada ou
desenvolvida em sala de aula. Trata-se de uma exposição questionamento, contendo um
ponto de interrogação, contendo um ponto de interrogação necessário em seu enunciado.
Os trabalhos que ocupam a Galeria 1 e a Capela do Parque Lage buscam apoio uns nos
outros para propor uma rede de relação entre estruturas móveis,  que não deixam seus
deslocamentos simbólicos estratificarem por completo pois se mostram sempre abertas à
dúvida e atentas aos espaços que as rodeiam.

Serviço:

“Como nos movemos, como queremos nos mover?”
“Estopim e Segredo”

Abertura: 15 de dezembro de 2019
Até: 08 de março de 2020

Local: Escola de Artes Visuais do Parque Lage
Galeria 1 e Capela da EAV Parque Lage
End: Rua Jardim Botânico, 414 – Jardim Botânico – Rio
Tel: (21) 2334-4088

Visitação: de quarta a segunda, das 10h às 17h (fecha às terças)
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