
ESCOLA DE ARTES VISUAIS D O  PARQUE LAGE

Rio de Janeiro, 18 de maio de 1992

A
Paula Trope

Prezada artista

Objetivando incentivar a produção e divulgação de todas as 
técnicas de gravura, a Escola de Artes Visuais inaugurou em abril de 1989 o 
seu Gabinete de Gravura sob a coordenação da artista plástica e professsora 
Malu Fatorelli. A programaçao, desde a inauguraçao e até setembro de 1991 foi 
concentrada na mostra de oficinas, atelies e núcleos de gravadores vinculados 
ã instituições oficiais, entidades privadas e grupos de artistas independen - 
tes - todos em atividade no país.

0 saldo positivo do Gabinete de Gravura estimulou a dire
ção da Escola de Artes Visuais a ampliar a intenção original do projeto e, 
incluir alem das diversas possibi1idadesda gravura,o desenho, a fotografia 
e outras técnicas que marcam suas produções através de meios gráficos.

0 novo espaço recebeu o nome de "Imagem Gráfica" e está 
instalado na sala ã direita da portaria. A sala possui as seguintes medidas:
1 (uma) parede de 610cms; 2 (duas) paredes de 575cms; 1 (uma) parede de 145cms 
e 1 (uma) parede de 175 cms. A altura do painel de madeira que reveste a sala 
é de 400 cms.

A finalidade desta é convidá-la para uma exposição na Sala 
"ImagemGrafica" no período de 14 de julho a 23 de agosto do corrente ano. A 
exposição em seguida será apresentada na Sala José Cândido Portinari da Uni - 
versidade do Estado do Rio de Janeiro. A mostra deverá ser acompanhada de uma 
palestra da artista ou de algum conhecedor de sua obra.

"Imagem Gráfica" tem a coordenação de Malu Fatorelli, ar
tista plastica, professora e também coordenadora do Núcleo de Gravura da EAV 
e Nelson Augusto, pintor e Coordenador de Exposições da EAV.

Atenci osamente,

Malu Fatorelli
Coordenador da Sala "Imagem Gráfica"

Nelson Augusto
Coordenador da Sala "Imagem Grafica"
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