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Prezado João Carlos

Tendo em vista o nosso projeto de uma Semana Cultural Catarinense 
no Rio, para o mes de novembro próximo, aproveitando as comemorações 
dos 130 anos de nascimento de Cruz e Sousa(*), vimos através 
desta reafirmar o nosso propósito, já expressado anteriormente, 
de realização de intercâmbio entre a Escola de Artes Visuais Parque 
Lage e esta Fundação.

Estão previstos no referido projeto exibições de filmes, espetáculos 
de dança, teatro, música e, literatura e artes plásticas.
Gostaríamos de, aproveitando a oportunidade, realizar simultaneamente 
uma coletiva com os artistas plásticos contemporâneos de nosso 
Estado aí na Parque Lage. Assumiriamos as responsabilidades com 
o seguro e o transporte das obras, e com todo o material gráfico 
necessário para a exposição (cartaz, catálogo e convite), cabendo 
à Parque Lage a montagem da exposição em conjunto conosco. Para a 
exposição de artistas plásticos da Parque Lage aqui em Florianópolis, 
em data a definir, os termos de responsabilidade seriam os mesmos.

Sem mais, aguardando pronunciamento para o encaminhamento mais 
concreto do assunto proposto, despedimo-nos.

(*)Cruz e Sousa, uma das maiores expressões da poesia simbolista 
no Brasil, nasceu em Florianópolis em 24/11/1861, vivendo no 
Rio de Janeiro seus anos de maturidade até sua morte aos 37 anos.

CECAEP CENTRO CATARINENSE DE ESTUDOS PSICANALÍTICOS
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