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Situação atual da Esc ol a

1985

A E A V , tea desenvolvido sua programação de cursos atendendo
cer&a de

%00

As exposições
mobilizados

ô* IV >, OS
tem dido amplamente

divulgadas e os projetos

a comu ni dad e.

A escola tem portanto,

garantido sua peeição como espaço cul^

tural com atuação reconhecida.
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proposta do curso: íniciaçao apravos üe aulas praticas aos
elementos básicos quo caracterizam as a
tos visuais no sentido cio capacitar o aluno na procura
d
sua linguagem individual do oçprossao»
A
Conhecimento da produção artística ,contemporânea.ntravos do
reproduções e estudo do tcxzos.
Duraçàoî

h

meses

Turma da tardo
horário 2a,3a eAba feiras
das l h as 17 horas
professeras
Isabela Sa Pereira ,
Elementos Básicos do Desenho (2a feira)
Jadir Freiro
Relações da Cor (5a feira)
Ronaldo do Rego Macedo
Questões da Arte ( l i a feira)
Turma da Noite
horário 3a,^a q % 5a feiras
das 19 as 22 horas
professores
Mareio Doctors
Questões da Arte (5a feira)
Valerio Rodrigues
Elementos Básicos do Desenho (3a feira)
Daniel Senise^
Relações da Cor ( l \a feira)

Escola
de Artes Visuais
Parque U g e
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NÜCI.EO DS PINTUPJ-I9S5

curso PINTURA COMO OBJETO
professor CEAE13S WAIZON
proposta do curso; desenvolvimento de projetos individu
ais de acordo com a proposta do curso -a superfície
e
sua identificação como pintur3-relaçãõ entre a ocr/pia
túra-estrutura do suporte-discussão;em cue ponto a pin
tura torna-se objeto e o objeto pintura;
horário ; 3a 0 5a feira

12 às 16 horas
16 às 19 horas
19 às 22 horas

curso PINTURA LIVRE
professor LUIZ AQUILA
proposta do curso ;iniciação.desenvolvimento e prática
da pintura baseado na orientação individual buscando*
o registro do processo criador de cada aluno.
horário 2a e 3a faira

de 19 às 22 horas

inscrição após entrevi sta com os professores

Escola
de Artes Visuais
Parque Lage
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de gravura- 1985

NÚCLEO

curso GRAVURA Sí METAL
rofessor JOSE LIMA
proposta do cursos gravura em metal processo de agua forte
água tinta9 açúcar, relevo, maneira negra cm preto 0 frranco
e cor-técnicas
e criativa.

variadas-estimulo :a

horário 2a 0 Zja feira

expressão individual

- '9ãs 12 horas
I/4 as 17 horas
l8 as 21 horas

curso XILOGRAVURA
professora ANNA CAROLINA
proposta do curso: introdução ã tc-cnica da xilogravura «cor
to da madeira- uso adequado das ferramentas- impressão

da

gravura em preto o branco e a cores-valorizaçao e estímulo
ao processo

criativo de cada um.

horário 2a e Z40 feira de 9 ús

12 horas

lij as 17 horas

Escola
de Artes Visuais
Parque Lage
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CURSOS AVULSOS -I985

ESCULTURA
professor CHRISTIANO ARIEL TEIXEIRA
ui?jo

proposta do curso: desenvolver através da utilização do
barro 0 potencial criativo individual de cada aluno- ’
técnicas de estruturas de suportes - técnicas de formas
em gesso - fundição em diversos materiais- pesquisa pa
ra c aperfeiçoamento do sentido de volume, estimulando’
0 fazer sem v er.
horário 2a ,3a e 5a feira de 19 às 22 horas

curso DESENHO E PINTURA
professor ROBERTO LEAL
proposta do curso: conhecimentos básicos de desenho e
pintura, composição em todos os seus aspectos -as for
mas e seus volumes apresentados-perspectivas-anatomia
humana figura o aua interpretação-o emprego das cores
e sua interpretação- é obrigatório o comparecimento àsaulas que serão ministradas nos museus durante o curso.
horário 4a e 5a feira de 13 às 17 horas

