
ESC O LA DE A RTES V ISUA IS DO PARQUE LAGE

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA ESCOLA DE ARTES VISUAIS

Rio de Janeiro,12 de novembro de 199}.
IlmÇ Sr.
Mario Brockman de Machado
M.D.Presidente do Instituto Brasileiro de Arte e Cultura 

Prezado Senhor,

A Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais do 
Parque Lage vem trabalhando de forma decisiva e persistejn 
te no sentido de garantir e apoiar o funcionamento das a- 
tividades da Escola de Artes Visuais do Parque Lage.A viâ  
bilização e o crescimento da dinâmica da Escola se torna/ 
difTcil tendo nas mensalidades dos alunos sua única fonte 
de renda.A crise pela qual atravessa o paTs ainda reforça 
de maneira precisa a não realização de projetos educacio
nais e culturai s.

A Escola de Artes Visuais do Parque Lage,é mais do / 
que uma simples Escola,se constitui hoje num importante / 
centro formador de recursos humanos, 1 ocal não sõ de prodi[ 
ção mas também um espaço dedicado ã ref 1exão ,anãlise e 
crTtica.E também um grande centro cultural abrigando galei 
ria de arte, biblioteca e oficinas especializadas.

Vimos recorrer ao Instituto Brasileiro de Arte e CuĴ  
tura no sentido de solicitar apoio financeiro para que / 
possamos dar continuidade aos trabalhos que vêm sendo de
senvolvidos pela Escola.
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0 apoio do IBAC foi decisivo para a manutenção do 
espaço que abriga a Escola na questão envolvendo o / 
IBAMA.

No momento em que convivemos se torna necessidade 
premente o intercâmbio institucional para o fortalecj. 
mento da cultura carioca,saindo vitoriosa a cultura / 
brasileira.

Aproveitamos o ensejo para informar a V.Sa. que 
estamos devidamente registrados no Conselho Regional/ 
de Serviço Social - CNSS - sob o n 9 23002000239/8880 
de 06/06/1990.

Certos de vossa atenção e imprescindível apoio,rej_ 
teramos nossos protestos de elevada estima e consider^ 
ção.

Atenc i osamente,

Diretora Executiva da AMEAV-


