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Uj~ /\sy/Û
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Till Hausmann
Privât: KaroUngerstraâe 72 

D-4006 Düsseldorf 1 
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A
Escola de Artes Visuais do Parque Lage 
Sr. Joao Carlos Goldberg 
Rua Jardim Botânico, 414 
Rio de Janeiro - CEP 22461

Düsseldorf, 03 de marco de 1993

Prezado Joao,

Muito obrigado por sua carta e a reconfirmacao sobre a data da 
exposição. Durante esse período telefonei para o Sr. Regenberg 
e nós concordamos com o dia 17 de junho para a abertura da mes
ma. Obrigado também pela permissão de usar a Oficina de Escul
tura da Escola para a preparacao da exposição. Mas como estou 
planejando a realizacao de trabalhos em madeira em grande for
mato será necessário ainda a utilizacao de um espaço aberto. 
Gostaria de saber sobre a possibilidade em utilizar uma peque
na área do Parque. Caso isso nao seja possível eu precisaria 
ficar sabendo â tempo, para encontrar outra alternativa.
Thomas Schõnauer aconselhou-me a perguntar-lhe sobre se você 
tem coneccoes para encontrar madeira (árvores)- Algumas vezes 
árvores sao cortadas por motivo de construcao e troncos podem 
ser encontrados na rua, os quais nao despertam interesse a nin
guém. (Os troncos nao podem str apodrecidos).
Eu ' ' de três troncos de árvores ca. 2,20 m de altura
e 80-100 cm de diâmetro.
Caso esse material já pudesse ser reservado antes da minha che
gada isso salvaria um tempo importante. Detalhes como transpor
te podem ser mais tarde discutidos con o Sr. Regenberg.
No Catálogo nao esquecerei de adicionar os dois nomes conecta
dos à Escola.
Por favor mantenha-me informaco. Agradeço também seu interesse 
e cooperacao.
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