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DIA
25

MUSEU DE ARTE
CONTEMPORÂNEA DO PARANÁ
9h30 às 11h30 | 14h às 16h30
Permanência no MAC-PR (formação de professores)

DIA
27*

Projeto voltado a professores de artes.
Visita guiada pela exposição “Ero Ere: negras
conexões” seguida de oficina de bonecas
Abayomis – símbolo da resistência e amor negros
– com as artistas Kênia Coqueiro e Eliana Brasil.
Sala 08 do MAC no MON
DIAS
23 a 27

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM
DO PARANÁ
9h às 10h
Palestra “Fotografia urbana como registro

histórico e museológico” com Washington
Takeuchi, Daniel Castellano e Coca Eastwood.

10h às 11h
Palestra com Gefferson Ferreira Vaz, funcionário

do MIS-PR há 30 anos, sobre sua experiência
atuando em museus no Estado do Paraná.

MUSEU CASA ALFREDO ANDERSEN
9h às 11h30 | 14h às 16h30

11h às 12h
Palestra “Levantamento e digitalização

Monitoria no MCAA;
Palestra sobre curadoria seguida de prática com

de documentação histórica paranaense”
com o Prof. Dr. Joacir Navarro Borges.
*Atividades propostas pelo curso
de Museologia da Unespar.

montagem com obras de Andersen;
Apresentação de materiais, fotos e vídeos dos

processos de restauro;
Visita às salas da direção, secretaria, pesquisa,

educativo e ateliê.
Inscrições pelo telefone (41) 3222-8262

DIA
24

DIA
25

10h às 12h
Exibição de documentários sobre a FEB

9h às 12h | 14h às 15h
Visitas mediadas para grupos de no mínimo
cinco pessoas
Agendamentos pelo telefone: (41) 3362-8231

15h às 16h30
Palestra “As artimanhas de um fotógrafo no

Paraná da primeira metade do século XX” com
Ederson Santos Lima, pesquisador e docente
do IFPR, sobre o acervo e a obra do fotógrafo
paranaense Guilherme Glück.

Visitas mediadas para crianças de 07 a 11 anos

Exibição de filmes
DIAS

28

MUSEU DO EXPEDICIONÁRIO
14h às 15h30 | 15h30 às 17h

14h às 17h

25 e 26

DIA

DIA
24

MUSEU OSCAR NIEMEYER
19h
Lançamento do livro O Olho de Curitiba

do fotógrafo Nani Góis sobre o
Museu Oscar Niemeyer
Miniauditório
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DIA
25

9h30 às 11h30 | 14h às 16h

16h

MON para educadores
“Laboratório de museus”

Palestra “Acervo museológico e conservação:

Oficina teórico-prática sobre museus e produção
de exposições, com os setores de Planejamento
Cultural e Gestão Museológica, seguida de oficina
sobre curadoria ministrada pelo Educativo.
30 vagas por sessão.
Inscrições pelo telefone (41) 3350-4468 ou pelo
DIA
e-mail: agendamento@mon.org.br
26
Sala de Oficinas – Subsolo

10h30
Visita guiada “Entrada somente para pessoas
autorizadas”, a espaços com acesso normalmente
não permitido aos visitantes.
15 vagas.
Inscrições pelo telefone (41) 3350-4468
DIA
ou pelo e-mail: agendamento@mon.org.br
29
Espaço Niemeyer

11h às 17h

as atividades do setor de acervo e conservação
do MON”
20 vagas.
Inscrições pelo telefone (41) 3350-4468
ou pelo e-mail: agendamento@mon.org.br
Miniauditório

16h
Visita mediada com tradutor e intérprete de libras

seguida da oficina “Retrato invertido” com a
equipe do Educativo. Atividade em comemoração
ao Dia Nacional dos Surdos.
Exposições “África: mãe de todos nós”
e “Retrate (si)” – Hall térreo e Subsolo

11h às 17h
Oficina livre “Museu dos sonhos”, sobre a técnica

de recorte, colagem e composição tridimensional,
com a equipe do Educativo.
Oficina do Educativo – Subsolo

Oficina livre “Museu dos sonhos”, sobre a técnica

de recorte, colagem e composição tridimensional,
com a equipe do Educativo.
Oficina do Educativo – Subsolo

14h às 16h
Visita teórico-prática: “Um olhar sobre as

exposições”, com a equipe do Educativo.
20 vagas.
Inscrições pelo telefone (41) 3350-4468
ou pelo e-mail: agendamento@mon.org.br
Exposições “Luz ≈ Matéria” e “Retrate (si)”
Salas 3, 6 e Subsolo

14h30 às 16h30
Visita teórico-prática: “Um olhar sobre as

exposições”, com a equipe do Educativo.
20 vagas.
Inscrições pelo telefone (41) 3350-4468
ou pelo e-mail: agendamento@mon.org.br
Exposições “Luz ≈ Matéria” e “Retrate (si)”
Salas 3, 6 e Subsolo
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DIA
25

MUSEU PARANAENSE
10h às 11h
Palestra “Primeiros passos para uma exposição”

Com Aline Pestana, técnica em Conservação
e Restauração de Bens Móveis. Serão
apresentadas ferramentas que podem
ser utilizadas por curadores, conservadores,
museólogos, entre outros profissionais,
na escolha de uma obra de arte para uma
exposição. A atividade está relacionada ao curso
“Breves noções de conservação preventiva”
que ocorrerá nos dias 9 e 10 de outubro
de 2019, no Museu Paranaense.
DIAS
25 e 26

18h30 às 21h30
Oficina “Imaginária Devocional x Imaginária
Musealizada”

Com Ana Caniatti e Ruy Altamir de Cruz Netto
Ao abordar os teóricos e as diretrizes clássicas
do restauro, a oficina propõe um exercício de
reflexão sobre as diferentes possibilidades de
conservação e restauração da imaginária sacra
cristã. Durante a atividade serão ressaltadas as
particularidades das imagens musealizadas; de
culto devocional e de acervos particulares.
Inscrições em www.museuparanaense.pr.gov.br

Endereço
Museu de Arte Contemporânea do Paraná

Rua Marechal Hermes, 999 – Centro Cívico
www.mac.pr.gov.br | (41) 3323-5328
Ingressos: R$20 e R$10 (meia-entrada).
Entrada gratuita toda quarta-feira.
Museu Casa Alfredo Andersen

Rua Mateus Leme, 336 – Centro
www.mcaa.pr.gov.br | (41) 3222-8262
Entrada gratuita
Museu do Expedicionário

Rua Comendador Macedo, 655 – Alto da XV
www.museudoexpedicionario.5rm.eb.mil.br
(41) 3362-8231
Entrada gratuita
Museu da Imagem e do Som do Paraná

Rua Barão do Rio Branco, 395 – Centro
www.mis.pr.gov.br | (41) 3232-9113
Entrada gratuita
Museu Oscar Niemeyer

Rua Marechal Hermes, 999 – Centro Cívico
www.museuoscarniemeyer.org.br
(41) 3350-4400
Ingressos: R$20 e R$10 (meia-entrada).
Entrada gratuita toda quarta-feira.
Museu Paranaense

Rua Kellers, 289 – Alto São Francisco
www.museuparanaense.pr.gov.br
(41) 3304-3300
Entrada gratuita

