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Cfulapunkhoz

A szabadság zászlaia

D.at Mt. NÁdl6r,

I should likc to thank you mort siíccrcly for your contíibution
to thc píoj.ct 'Libcrté 98'. Tii§ bcsutiful book, which l ícccnl|y
diótributcd to all the PaűciPsnt§ in óc Francc.Aftica summit in
Paris, ProvidB s vivid illust ation ofart in thc §cívicc ofhumlnity.
wilh contribution§ by .rli§§ fiom síound the world, it embodics lhc
princiPlc oflha Utliv.rsality ofhurnsn ri8ht§ morc powerfully than

words could cvcr c)(píl§s.

Plca§c sccclt my profound $atitude for your help in
pr§moting ouí comm.moration ofthc Fifti€th Anniversary oflhe
UDivcrssl Dcclaratio! of Human Ri8hb,

wirh my bcst ü§hr§.

10 December 1998

Kedves Nádler úr! Kofi A. Árllt3n

A legőszintébben szeretnék köszönetet mondani Önnek a ,,Liúertl98" pro-
jektben való réSzvételéért, Ez a gyönyörű könyv, amelyet nemrég a
Franciaország-Afrika Csúcstalálkozó valamennyi résztvevőjének is szétosz-
tottam, élő példája annak. hogyan állítható a művészet az emberiség szolgá-
latába, A világ minden táján élő művészek munkájával ez a könyv sokkal erő-
teliesebben megtestesíti az emberi iogok elveinek egyetemességét, mint azt
a szavak valaha is kifejezhetik,

Kérem fogadia legmélyebb háIámat az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkoza-
tának ötvenedik évforduIóiáról való megemlékezésben nyújtott segítségéért,

A legiobb kívánságaimmal Kofi A. Annan

Az ENsz Embe.l lotok Etyetemes Nyllatkozatának 
'0. 

évíordulóián, l998-ban,
Nádler lstván fe§tőrnűvész nyeíte el a uberté '98 zá9zlőpál!á7atán az elsó díiat.
Fent az ENsz főtltkárának, Koíl A. Annannak a művészhez írt levelét közöliük.

Címlapíotó, Rlsta ]ózseí

E LAPSZÁMUNK MEGlELENÉSÉT
a Nemzeti Kulturális Alapprogram, az oktatási Minisztérium és a

,,Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért" Közalapítvány

támogatta,


