
Prezados

A galeria Progetti é apoiadora institucional do projeto "Caminhada Silenciosa", idealizado e 
organizado mensalmente pela artista plástica Vivian Caccuri - também por nós 
representada comercialmente em exposições, feiras de arte, leilões e 
eventos. Aproveitamos a oportunidade da próxima caminhada que será realizada no dia 4 
de Abril de 2014, das 20h às 4h, saindo do Humaitá e concentrando-se nos bairros da Zona 
Sul, para gentilmente solicitar a visita do grupo ao Parque Lage às 3h.

A "Caminhada Silenciosa" tem por objetivo reunir um grupo de 15 a 20 pessoas para que o 
mesmo permaneça em silêncio durante 8 horas enquanto visita locais com interessantes 
atividades sonoras como ruídos urbanos, sons naturais, música, máquinas, apresentações 
e acústica arquitetônica. O público alvo do projeto são pesquisadores, arquitetos, 
urbanistas e artistas em geral que buscam uma experiência diferenciada do aspecto sonoro 
da cidade e formar uma consciência sobre as relações entre som, privacidade, 
propriedade, natureza e planejamento.

Estamos cientes de que nos 18 meses de existência do projeto, a artista com ele visitou 
locais como o terraço e sala presidencial do BNDES(Rio), o terraço da Central do 
Brasil(Rio), o centro da Marinha na Conceição (Rio), os porões do Museu de Arte Moderna 
do Rio e o Mosteiro de São Bento (Rio), assim como foi selecionada para o programa 
"Sound City Development" realizado em Lisboa e Marseille, para a Residência "Pivô" em 
São Paulo e para o festival Tsonami em Valparaiso, Chile, onde realizou sua primeira 
caminhada internacional.

A artista fornecerá seu contato, dados dos visitantes e o que mais for necessário para 
realizar a visita. O Parque Lage poderá assim utilizar imagens e textos sobre o projeto 
"Caminhada Silenciosa" para divulgação institucional se assim o desejar e será 
mencionado em agradecimentos em todo o material relacionado à caminhada do dia 4 de
Abril de 2014.

Agradecemos a oportunidade e expressamos mais uma vez nossa intenção de colaboração 
com o Parque Lage.

Atenciosamente,

Paola Colacurcio,
Ri de Janeiro, 31 de Março de 2014
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