
JANEIRO

Rio de Janeiro, j£4- de rrvaio de 1992

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO RIO DE
DEPARTAMENTO GERAL DE ESCOLAS DE ARTE

Ao
Sr. Antonio Dias

Prezado artista

A Escola de Artes Visuais programou para o período de 10 a 
29 de agosto próximo uma exposição de gravura que irá reunir, além de obras de 
sua autoria, gravuras de Iberê Camargo, Amilcar de Castro e Sergio Fingermann.

A exposição ê parte de um conjunto de eventos dedicados â 
gravura que acontecerão no mês de agosto:
1. Individual do pintor/gravacfor Eduardo Sued na Sala Imagem Grafica;
2. Abertura das aulas do 29 semestre dando destaque para a reformulação do Nú

cleo de Gravura da Escola de Artes Visuais.
A exposição para a qual o senhor está sendo convidado bem a 

curadoria ácppofiésssoe e gravador Carlos Martins e texto do professor e cole - 
cionador George Kornis. As 10 (dez) gravuras indicadas pelo curador pertencem 
ao album Impresso em papel do Nepal. Solicitamos ao senhor oue nos oriente on
de encontrá-las, de preferência, aqui no Rio. Complementando a mostra haverá 
mesa-reoonda com artistas e críticos.

A Escola de Artes Visuais oferecerá o oonvite/folder no for 
mato 21 x 63 ans can 1 (uma) imagem de cada artcbsta; remessa de convites; monta 
gem e coquetel. Estamos procurando patrocínio para o seguro das obras. Por es
se motivo solicitamos can urgência o valor de suas gravuras.

As gravuras deverão ser remetidas sem molduras. As obras se
rão protegidas por vidros fixados diretamente na parede. Os passe-partouts se
rão executados em papel alcalino.

Finalmente, solicitamos que o senhor envie, o mais rápido pos 
sível, 1 juma) foto pb de obra para ser impressa no convite/folder. Precisamos 
também até o dia 10 de julho de 12 (doze) fotografias pb 18 x 24 ans ôo 9 x 12 
ans e currículo atualizado para efeito de divulgação.

Agradecendo a participação que valorizará nosso projeto,
atenciosamente,
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Rio de Janeiro, ,J<\- de malo de 1993

SECRETARIA DE ESTADO DF CULTURA EXD RIO DE JAHEOBO
DEPARTAMENTO GE RAL DE ESCOLAS DE ARIDE

Ao
Sr. Antonio Fias

Prezado artista

A Escola de Artes Visuais programou para o período de 10 a 
29 de agosto próximo uma exposição de gravura que irá reunir, além de obras de 
sua autoria, gravuras de Iberê Camargo, Amilcar de Castro e Sergio Fingermann.

A exposição é parte de um conjunto de eventos dedicados à 
gravura que acontecerão no mês de agosto:
1. Individual do pintor/oravador Eduardo Sued na Sala Imagem Gráfica?
2. Abertura das aulas do 29 semestre dando destaoue para a reformulação do NU 

cleo de Gravura da Escola de Artes Visuais.
A exposição para a qual o senhos está sendo convidado tem a 

curadoria do professor e gravador Carlos Martins e texto do professor e cole - 
cionador George Komis. As 10 (dez) gravuras indicadas pelo curador pertencem 
ao album impresso em papel dppNepal. Solicitamos ao senhor eue nos oriente on
de encontrá-las, de preferência, aqui no Rio. Complementando a mostra habearãrã 
mesa-redonda com artistas e críticos.

A Escola de Artes Visuais oferecerá o oonvite/folder no for
mato 21 x 63 ans com 1 (una) imagem de cada artista; remessa de convites; monta
gem e ooouetel. Estamos procurando,patrocínio para o seguro das obras. Por esse 
motivo solicitamos com urgência o valor de suas gravuras.

As gravuras deverão ser remetidas sem molduras. As obras se
rão protegidas por vidros fixados diretamente na pareée. Os passe-partouts se
rão executados em papel alcalino.

Finalmente, solicitamos que o senhor envie, o mais rápido pos 
sível, 1 (uma) foto pb de obra para ser impressa no oonvite/folder. Precisamos 
também até o dia 10 de julho de 12 (doze) fotografias pb 18 x 24 ans (&u 9 x 12 
ans e currículo atualizado para efeito de divulgação.

Agradecendo a participação que valorizará nosso projeto,
atenciosamente,
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JANEIRO

Rio de Janeiro, Jü4- de raaio de 1992

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO RIO DE
DEPARTAMENTO GERAL DE ESCOLAS DE ARTE

Ao
Sr. Antonio Dias

Prezado artista

A Esoola de Artes Visuais programou para o período de 10 a 
29 de agosto próximo uma exposição de gravura que irá reunir, além de obras de 
sua autoria, gravuras de Iberê Camargo, Amilcar de Castro e Sergio Fingermann.

A exposição é parte de um conjunto de eventos dedicados à 
gravura que acontecerão no mês de agosto:
1. Individual do pintor/gravador Eduardo Sued na Sala Imagem Gráfica
2. Abertura das aulas do 29 semestre dando destaque para a reformulação do Nú

cleo de Gravura da Esoola de Artes Visuais.
A exposição para a qual o senhor está sendo convidado tem a 

curadoria écppofiéesecC e gravador Carlos Martins e texto do professor e cole - 
cionador George Komis. As 10 (dez) gravuras indicadas pelo curador pertencem 
ao album impresso em papel do Nepal. Solicitamos ao senhor oue nos oriente on
de encontra-las, de preferência, aqui no Rio. Complementando a mostra haverá 
mesa-reoonda con artistas e críticos.

A Escola de Artes Visuais oferecerá o oonvite/folder no for 
mato 21 x 63 cans ocm 1 (uma) imagem de cada artàsta; remessa de convites; monta 
gem e coquetel. Estamos procurando patrocínio para o seguro das obras. Por es
se motivo solicitamos ocm urgência o valor de suas gravuras.

As gravuras deverão ser remetidas sem molduras. As obras se
rão protegidas por vidros fixados diretamente na parede. Os passe-partouts se
rão executados em papel alcalino.

Finalmente, solicitamos que o senhor envie, o mais rápido pos 
sível, 1 (uma) foto pb de obra para ser impressa no oonvite/folder. Precisamos 
também atê o dia 10 de julho de 12 (doze) fotografias pb 18 x 24 ans ôa 9 x 12 
ans e currículo atualizado para efeito de divulgação.

Agradecendo a participação que valorizará nosso projeto,
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