
o 4

EAV Parque Lage, fachada do palacete                                                                                                               Foto: Renan Lima

EAV PARQUE LAGE CONVIDA  
A IMAGINAR OUTROS MUNDOS

Exercício de imaginação coletiva conduz os cursos do segundo semestre  
da Escola de Artes Visuais

A Escola de Artes Visuais do Parque Lage (EAV Parque 
Lage) convoca seus alunos e professores a um exercício 
de imaginação coletiva: crer na arte como ferramenta 
para interpretar, elaborar e reconstruir mundos. Inven‐
tar uma outra forma de coexistência, mais justa, plural 
e verdadeiramente democrática. Como testar hipóteses  
 

e alternativas para um mundo em colapso senão num 
exercício de imaginação? Urge suspeitar da ordem,  
da norma e da regra.  
 
Para o curador da EAV, Ulisses Carrilho, imaginar é uma 
tarefa radical. Ele acredita que as salas de aula, ainda 
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que online, são espaços de criação e debate impor‐
tantes como alternativa à tensa coreografia do distan‐
ciamento social: 
 
“Nosso último ano serviu não apenas para remodelar 
estratégias pedagógicas, mas também para compreen‐
der que juntos podemos exercitar outras perspectivas 
mais interessantes, para tudo aquilo que criamos e en‐
xergamos com alunos em todos os estados do Brasil e 
até mesmo fora dele”, reflete Carrilho. “É urgente que 
imaginemos outras estratégias para a solidariedade e 

o cuidado mútuo. Precisamos ampliar nossas redes na 
direção de um corpo coletivo, alargado. Para isso, pre‐
cisaremos também aventar aquilo que ainda não foi 
imaginado. Em tempos de crise humanitária e social, 
estamos seguros de que a arte sozinha não oferece 
todas as respostas esperadas, mas pode contribuir com 
o alargamento radical de nossos imaginários”, afirma. 
 
Mais informações: http://eavparquelage.rj.gov.br/cur‐
sos‐2o‐semestre‐de‐2021/ 
 

Aparecer e significar a arte abstrata, com Paulo Couto 
5 de outubro a 25 de novembro. Terças e quintas, das 19h às 22h 
http://eavparquelage.rj.gov.br/aparecer‐e‐significar‐a‐arte‐abstrata/  
 
Artista mulheres no Brasil – módulo 2, com Fernanda Lopes e Carolina Martinez 
26 de outubro a 23 de novembro. Terças, das 19h às 21h 
http://eavparquelage.rj.gov.br/artistas‐mulheres‐no‐brasil‐modulo‐2/  
 
Experiências gráficas: narrativas e memórias do cotidiano (PRESENCIAL), com Bia Amaral e Giodana Holanda 
7 de outubro a 25 de novembro. Quintas, das 14h às 17h 
http://eavparquelage.rj.gov.br/experiencias‐graficas‐narrativas‐e‐memorias‐do‐cotidiano/  
 
Exposições de arte visuais – da ideia à realização, com Julia Baker e Stella Paiva 
6 de outubro a 24 de novembro. Quartas, das 19h às 21h 
http://eavparquelage.rj.gov.br/exposicoes‐de‐arte‐visuais‐da‐ideia‐a‐realizacao/ 
 
Fotografia iniciante (turma 2), com Thiago Barros 
5 a 28 de outubro. Terças e quintas, das 19h às 21h 
 http://eavparquelage.rj.gov.br/fotografia‐iniciante‐5/  
 
 

CONFIRA ALGUNS CURSOS DESTE MÊS
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