
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro 3 de fevereiro de 1994 

A o

Sr. Evandro Carlos Jardin 
a/c Sr. Ricardo Resende

Prezado artista

A Sala Imagem Gráfica da Escola de Artes Visuais i ni_ 
ciou suas atividades em janeiro de 1992. A programação inclui,além das 
diversas possibilidades da gravura, o desenho, a fotografia e outras 
técnicas que marcam suas produçoes através dos meios gráficos.

A Sala Imagem Gráfica apresentou em 1992/93 as obras 
de CARLOS MARTINS (gravura); MARIA LUCIA CATTANI (gravura); ANNA BELLA 
GEIGER (gravura); PAULA TROPE (reprografia); LUIZ AQUI LA (gravura e 
desenho); MATILDE DOLCETTI (gravura, desenho e aquarela), ANNA CAROLI
NA (xilogravura); DIONISIO DEL SANTO (serigrafia); ROBERTO MAGALHÃES 
(xilogravura) e A LU IS10 CARVÃO (desenhos de selos e capas de livros). 
Até o dia 6 de fevereiro estará apresentando a exposição "0 MAC E AS 
BIENAIS", uma seleção de gravuras e desenhos.

A Sala Imagem Gráfica tem a coordenação de Malu Fato- 
relli, professora da EAV e artista plástica e Nelson Au g u s tç>, C o o rd enja 
nador de Exposições da EAV e pintor.0 projeto é desenvolvido com o 
apoio do Departamento Cultural da UERJ - Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro onde as exposições são apresentadas após mostradas na Es
cola de Artes Visuais.

Através desta estamos convidando-o para uma exposição 
de suas g ravu ra s / 15 trabalhos - resumo da obra ou gravuras recentes ) 
na Sala Imagem Gráfica no período de 9 de agosto a 18 de setembro pró_ 
x imo e em seguida na Sala ôand ido Portinari da UERJ em outubro.

0 projeto Sala Imagem Gráfica-EAV/UERJ produz o convi
te, folder e cartaz; postagem e divulgação. Anexo remetemos o material 
impresso produzido.

Agradecendo sua atenção e esperando contar com sua obra 
nas Salas Imagem Gráfica e Cândido Portinari,

Coordenadores da Sala Imagem Gráfica
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