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Semana de Portas Abertas  
EAV Parque Laje

Instituição abre o segundo semestre de 2022 no dia 1º oferecendo aulas abertas  
nos formatos online e presencial. Intenção é apresentar os professores e as mais  
de 50 proposições de cursos

A Escola de Artes Visuais (EAV) do Parque Lage, no Rio 
de Janeiro, convida todas as pessoas interessadas em 
conhecer seus cursos a participarem da Semana de Por‐
tas Abertas. De 1º a 6 de agosto, durante a abertura do 
segundo semestre, a instituição oferece aulas públicas. 
“São cerca de 60 cursos remotos e presenciais, e mais 
de 50 professores‐artistas que oferecem proposições di‐
versas, com valores mensais a partir de R$ 380. Os cur‐
sos estão subdivididos em oito núcleos: pintura e 
desenho; imagem em movimento; estudos críticos e cu‐
ratoriais; volume e espaço; corpos; desenvolvimento de 
projetos/poéticas; oficinas gráficas e fotográficas; e o 
Parquinho Lage”, informa Alberto Saraiva, diretor da EAV. 
 
Para participar das aulas remotas, basta acessar o link 
disponibilizado na lista de cursos, na hora marcada, 
através do site da instituição. As vagas para as aulas 
presenciais serão ocupadas por ordem de chegada. A 
lista completa de cursos (com ementas) e mais infor‐
mações pode ser conferida no site da EAV Parque Lage 
(http://eavparquelage.rj.gov.br/escola). 
 
CONFIRA ALGUNS CURSOS  
DA SEMANA DE PORTAS ABERTAS  
Em “Criação de documentário”, os professores Alexis 

Zelensky e Luana Vieira compartilham o universo do docu‐ 
mentário, convidando os participantes à criação de um 
filme a partir da temática geral: o Parque Lage. Além de 
ateliês práticos para familiarizar os participantes com o 
cinema e com o manuseio técnico de seus instrumentos, 
serão realizadas vivências nos espaços do parque e da 
EAV. O objetivo do curso é sensibilizar os alunos à criação 
de imagens em movimentos e despertar o interesse pelo 
cinema a partir da realização de um documentário, onde 
eles serão os idealizadores do filme. 
 
A colagem como uma importante chave de compreen‐
são na produção de imagens históricas e contem‐
porâneas é a abordagem do curso “Colagem como 
forma de pensamento”, ministrado por Pedro Varela, 
na modalidade presencial. Ao longo do semestre, os 
alunos serão provocados a se aproximar desta lin‐
guagem em seus aspectos formais, técnicos e conceitu‐
ais por meio de exercícios práticos seguidos de acom‐ 
panhamento crítico. 
 
O curso “Fotografia expandida”, da professora Denise 
Cathilina, acontece nos formatos online e presencial e 
pretende, a partir das ideias de Vilém Flusser, discutir 
a fotografia para além das questões técnicas e estimu‐
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lar o desenvolvimento de uma linguagem pessoal. O 
objetivo deste curso prático e introdutório é propiciar 
a orientação e o aprofundamento do discurso e da 
prática relacionada às imagens. A proposta de trabalho 
é explorar as fronteiras da fotografia contemporânea e 
seus hibridismos. 
 
Dando nome ao curso, os “Encontros e reflexões” con‐
duzidos pela artista Iole de Freitas propõem escutar e 
perceber de forma sensível o trabalho do outro, expres‐
sar‐se e buscar compreender o próprio trabalho. Atra‐
vés de videoconferências semanais, os encontros 
estimulam a reflexão sobre a poética e a produção re‐
cente de cada artista do grupo, constituindo um espaço 
horizontal de troca. 
 
Com uma abordagem instigante, o curso online “O 
Processo Criativo”, do professor Charles Watson, 
aponta os mais diversos fatores que fazem a diferença 

para um desempenho criativo otimizado. A partir de 
palestras interdisciplinares e interativas, amplamente 
ilustradas com textos, entrevistas, vídeos e exercícios, 
este workshop tece uma teia de conexões improváveis 
entre uma ampla variedade de assuntos supostamente 
desconexos: desde arte contemporânea, design, música 
e negócios à genética, Neo‐Darwinismo, neurociência 
e até comédia stand‐up.  
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