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Prezado Senhor

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 plastica e professora 
Malu Fatorelli. A programação desde a inauguração e ate setembro de 1991 foi
concentrada na mostra de oficinas, ateliês e núcleos de gravadores vincula - 
dos ã instituições oficiais, entidades privadas e grupod de artistas indepeji
dentes - todos em atividade no paîs. Funcionando na Biblioteca da Escola de

Artes Visuais o Gabinete de Gravura apresentou ao publico 19 (dezenove) ex
posições.

0 saldo positivo do Gabinete de Gravura estimulou a dire - 
ção da EAV a ampliar a intenção original do projeto e, incluir além das di - 
versas possibilidades da gravura, o desenho, a^fotografia e outras técnicas 
que marcam suas produções através dos meios gráficos.

0 novo espaço recebeu o nome de Sala Imagem Grafica e esta 
instalado na sala ã direita da portaria e tem as seguintes medidas: l(uma)pa- 
rede de 6,10 mts; 2(duas) paredes de 5,75mts; l(uma) parede de 1 J45 mts e 1 
(uma) parede de 1,75 mts. A altura do painel de madeira que reveste a sala ê

de 4,00 mts. A sala conta com um sistema de montagem com vidros presos dire
tamente na parde nas medidas 1,00x1,00 mt;; l,67mts x 0,81 cms ;e 1,67 x1,17

mts. e l(uma) mesa/vitrine medindo 1,00 x 2,00 mts.
A proposta de trabalho para 1992 Õ apresentar uma pequena 

serie de exposições individuais da obra gravada de pintores escultores e tam
bém gravadores produrando esclarecer os processos utulizdos. Celda exposição 
e acompanhada de uma palestra do proprio artista ou por algum conhecedor de 
sua obra.

Amaala Imagem Grafica tem a coordenaçõ de Malu Fatorel1i a r 
tista plastica, professora e também Coordenadora do Núcleo de Gravura da EAV 
e Nelson Augusto, pintor e coordenador de Exposições da EAV. 0 projeto tem o 
apoio da UERÜ onde as exposições são mostradas apÕs exibidas na EAV.

Através desta estamos convidando-o para uma exposição de 
sua obra gravada na Sala Imagem Grafica - 15 de seembro a 25 de outubro - e

na Sala Cândido Portinari - Uerj - 3 a. 27 de novembro.

Atenciosamente,


