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No dia 22 de outubro próximo estaremos inaugurando, com a Coletiva 
de Artes Plásticas AUTO-REFRACTO, o Centro de Artes Prometheus 
Libertus.

Realizando regularmente exposições de Fotografia e Artes Plásticas, 
exibições de Filmes e Vídeos, lançamentos de Livros, Cursos e 
Debates, promoveremos uma revisão permanente da produção artística 
e intelectual local, e o necessário intercâmbio com a de outros 
centros do Estado, do País e do exterior.

Tendo em vista seus compromissos para o dia 22, vimos por meio 
desta convidá-lo para vir a Florianópolis no dia 25 de outubro, 
quando então faríamos um encontro para discussão informal (aberta 
ao público) sobre A C0NTEMP0RANEIDADE NAS ARTES PLÁSTICAS, com a 
presença dos artistas participantes da Coletiva, e outros.

Sendo o que se apresenta para o momento, desde já honrados pela 
possibilidade de contar com sua presença, despedimo-nos.

CECAEP CENTRO CATARINENSE DE ESTUDOS PSICANALÍTICOS
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