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ESCOLA DE ARTES VISUAIS DO PARQUE LAGE
SECRETARIA DE ESTADO DÈ CULTURA DO RIO DE JANEIRO 

DEPARTAMENTO GERAI. DE ESCOLAS DE ARTE
Rio de Janeiro, / t f de junho de 1993
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Sr. Aluisio Carvão

Prezado artista /

Ampliando a atuação do anterior "Gabinete de Gravura" 
a Escola de Artes Visuais inaugurou em janeiro de 1992 a /Sala Imagem 
Gráfica".

Sua programação inclui, além das diversas possibilida 
des da gravura, o desenho, a fotografia e outras técnicas que mameamam 
suas produções através dos meios gráficos.

A "Sala Imagem Gráfidia" apresentou em 1992 as exposi
ções das obras de Carlos Martins (gravura); Maria Lucia Cattani (gravu 
ra); Anna Bella Geiger (gravura); Paula Trope (reprografia); Luiz Aqùi 
la) desenho e gravura) e Matilde Doiefetti (gravura e aquarela)» A pro
gramação de 1993 foi iniciada com Thereza G. de Melo (xilogravura) se 
guida por Dionísio Del Santo (serigrafia).

A "Sala Imagem Gráfica" tem a coordenação de Malu Fa- 
torelli, artista plástica e também Coordenadora de Qnateo de Gravura da 
Escola de Artes Visuais e Nelson Augusto, pintor e Coordenador de Expo 
sições da EAV. 0 projeto tem o apoio da U0E£ - Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro onde as exposições são mostradas apõs apresentadas na 
Escola de Artes Visuais.

Através desta estamos convidando-o para uma exposição 
de sua obra gráfica na "Sala Imagem Gráfica" - 16 de setembro a 17 dáe 
outubro e na Sala Cândido Portinaria da UERJ em novembro - *}a. r t é / ’/ /

Solicitamos que o material para impressão do convite, 
do cartaz e do folder: fotografia pb; currículo e texto de apresentação 
seja encaminhado atá dia 31 de julho. 0 material para divulgação,18(de
zoito) fotos pb 12 x 9 cms; 6 (seis) transparências e currículo dedeve 
ser entregue 30 (trinta) dias antes da abertura da exposição. Os traba
lhos precisam chegar 10 (dez) dias antes da inauguração.

Atenciosamente,
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f Nelson AuguaioCoordenadores da"Sala Imagem Gráfica"
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