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Prezado Senhor,

jflz

fi Escola de Produção Cultural d.a fundição Pronres- 
so, única instituição do nênero no Brasi1, tem como objeti
vo a formação de mão-de-obra especializada no nerenciauento 
de projetos culturais, buscando sistematizar os conhecimen
tos acumulados na área e, desta forma contribuir para uma 
maior profissionalização do mercado.

No currículo da Escola incluem-se disciplinas' que 
passem pelo terreno das idéias, como a filosofia, a socio - 
lonia e a economia, pelas referências basic---s da história 
de cultura brasileira e das diversas formas de manifestação 
artística, como o teatro, as artes plásticas, a literatura, 
a música e o cinema, além, naturalmente, das matérias espe
cíficas como a produção de espetáculos e a produção de ima- 
nem.

No momento, uma das cadeiras oferecidas é a de pro 
duçao de video e cinema, que prevê em sua estrutura a reali 
Zoção de um trabalho final produzido pelos próprios alunos, 
trabalho este que encontra-se em fase de pré-produção, sob 
a coordenação dos professores Luis Carlos Lacerda, farine - 
te Barros e Jayme Del Cueto.

0 video, baseado na vida e obra do poeta, crítico 
e escritor UJalmir fiyala, falecido em anosto rio ano passado, 
tem roteiro e direção do cineasta Luis Carlos Lacerda e par
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ticipação docrítico literário André Seffrin.
1M0 roteiro estão previstas várias locações, en

tre elas o Parque Lane. Por isso, buscamos a participação 
de V.Sa. nc sentido de autorizar gravações previstas para 
o mês de anosto, em data a ser definida posteriormente.

Como contrapartida, oferecemos a esta entidade o 
crédito no próprio video no material promocional e divulna 
ção do trabalho.

Certos de sua atenção, colocamo-nos a sua dispo
sição para maiores esclarecimentos e anuardamos seu breve

pronunciamento.

Atenc iosamente,

Elza de Andrade 
Coordenação


