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Prezado artista

A Esoola de Artes Visuais programou para c período de 10 a 
29 de agosto próximo uma exposição oue irá reunir, além de obras de sua auto
ria, gravuras de Amilcar de Castro; Antonio Dias e Sergio Fingermann.

A exposição é parte de um conjunto de eventos dedicados â 
gravura oue acontecerão no més de agosto:
1. Individual do pintor/gravador Eduardo Sued na Sala Imagem Gráfica;
2. Abertura das aulas do 2f semestre dando destaoue para a reformulação do Núcleo 

de Gravura da Escola de Artes Visuais.
A exposição para a oual o senhor foi convidado atrateésvés do 

curador da mostra o gravador e professor Carlos Nartins terá texto do professor 
e colecionador George K o m i s . Sua participação incluirá 14 (quatorze) águas-for- 
tes de produção recente. Ccmplementanclo a mostra haverá mesa-redonda com artistas 
e críticos.

A Escola de Artes Visuais oferecerá o oonvite/folder no forma 
to de 21 x 63 ans com 1 (uma) imagem de cada artista; remessa dos convites; divul 
gação; montagem e coquetel. Estamos procurando patrocínio para segurar as obras.
Por esse motivo necessitamos can urgência o valor das gravuras. O transporte das 
obras será pagp pela escola e poderá ser feito por via aérea ou através ECT/SEDEX 
ou também ser entregue a Giodana Holanda, Coordenadora de Ensino da Esoola de 
Artes Visuais cue estará em Porto Alegre no período de 5 a 9 de julho e o procurará.

* As gravuras deverão ser remetidas sem molduras. As obras serão
protegidas por vidros fixados diretamente na parede. Os passe-partouts serão exe - 
cutados an papel alcalino.

Finalmente, solidtamss que o senhor nos envie, o mais rápido 
possível, 1 (uma) fotografia, pb, 18 x 24 ans ou 9 x 12 ans ou 1 (uma) gravura pa 
ra ser fotografada e impressa no convite/folder.

Agradecendo a participação cue valorizará nosso projeto, 
atenciosamente,
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