
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ESCOLA DE ARTES VISUAIS

Rio de Janeiro, 24 de novembro de 1989

Ao
Sr. Sergio de Almeida Bruni
Superintendente do Jardim Botânico do Rio de Janeiro 

Prezado Senhor
A Escola de Artes Visuais - Parque Lage apresentará no perío

do de 19 a 23 de fevereiro de 1990 a exposição do escultor Schwanke 
(Luiz Henrique Schwanke).

O artista mostrará nas galerias da escola trabalhos realiza - 
dos com a "acumulação e a seriação" de objetos produzidos em plásti
co: bacias, baldes, galões, mangueiras. Na área exterior da EAV, no
parque, o artista pretende de acordo com a área a ser liberada, a
construção de 7 (sete) ou 9 (nove) colunas dom 2 a 3 metros de dis
tância uma da outra e com altura de 4 (quatro) metros. As colunas 
serão erguidas com baldes de plástico encaixados e serão sustenta - 
das interiormente por canos de 35 mm. Esses canos estarão fixados 
na terra a 75 cm de profundidade. O furo será feito com trado de 40 
mm —  instrumento especializado em sondagem de solo o que xexecuta 
um círculo perfeito sem danos â superfície.

0 relato do processo de fixação dos canos e para solicitar a
V.Sa. a permissão para a instalação do conjunto de colunas no Par -
que Lage em área que com certeza não interferirá no ecosistema da 
floresta. O artista sugere a opção pelas seguintes áreas: em frente
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ao muro, atrás do prédio da escola —  basta a retirada de uma pedra 
para cada coluna —  a pedra será recolocada na desmontagem da peça; 
em um dos caminhos de terra ou em outras áreas sugeridas por V.Sa . 
A terra retirada dos buracos será guardada e posteriormente coloca
da no mesmo lugar.

Informamos que o artista já construiu o mesmo trabalho em ou -
tros locais e sempre foi muito bem recebido pelo grande público --
a quem sua obra é especialmente dirigida —  e pela crítica especia
lizada. Para o artista as obras em área aberta complementa as possi 
bilidades do mesmo material usado em recintos fechados.

Junto anexamos fotos do trabalho, dados técnicos e currículo 
do escultor.

Contando com sua atenção,

(V
LU14

^-^Coordenador de Exposiçoes da EAV
ÁQUILA DA ROCHA : .
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