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Espaços culturais fechados e eventos artísticos suspensos
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A Superintendência da Cultura da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura,
atendendo ao decreto estadual nº 4.230, informa que a partir de 17 de março de 2020 ficam
temporariamente fechados os espaços culturais do Governo do Paraná – museus, bibliotecas,
teatros – e suspensos os eventos artísticos e culturais. Fazem parte da estrutura da
Superintendência da Cultura a Biblioteca Pública do Paraná, o Centro Cultural Teatro Guaíra, o
Centro Juvenil de Artes, o Museu de Arte Contemporânea do Paraná, o Museu Casa Alfredo
Andersen, o Museu do Expedicionário, o Museu da Imagem e do Som do Paraná, o Museu Oscar
Niemeyer e o Museu Paranaense. A medida visa conter a propagação do vírus e está entre as
ações tomadas pelo Governo do Paraná para o enfrentamento ao COVID-19.
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Alfredo Andersen, o Museu do Expedicionário, o Museu da Imagem e do Som do Paraná, o Museu
Oscar Niemeyer e o Museu Paranaense. A medida visa conter a propagação do vírus e está entre
as ações tomadas pelo Governo do Paraná para o enfrentamento ao COVID-19. EVENTOS
CANCELADOS - As atividades previstas para o Mês das Mulheres da SECC, que aconteceriam
durante todo o mês de março, estão temporariamente canceladas, com perspectiva de realização
em data futura, ainda sem definição. São elas: 18 de março - oficina de empreendedorismo com
foco em mulheres que empreendem na economia criativa, que seria ministrada por Geovana Conti
na sala Adalice Araújo, sede da Superintendência da Cultura; 26 de março - palestra no Museu
Paranaense com a pesquisadora Sandra Benites, primeira mulher indígena a ser curadora de um
museu de arte do Brasil; 19 e 20 de março - mesa-redonda "Arte não tem gênero, mas artista sim",
com Isadora Mattiolli e Renata Felinto, e palestra sobre artistas mulheres na história da arte
moderna brasileira com a pesquisadora Ana Paula Simioni, ambas no Museu de Arte
Contemporânea do Paraná. CURSOS E OFICINAS - Os espaços que promovem cursos e oficinas
regularmente para a população, como o Centro Juvenil de Artes, vão suspender as aulas a partir do
dia 20 de março, conforme estabelece o decreto estadual nº 4.230. O Museu Casa Alfredo
Andersen, que iniciaria o semestre letivo no dia 23 de março com as aulas da Academia Alfredo
Andersen, cancelou o início das aulas. O Museu Paranaense também suspendeu as aulas da oficina
"Desenho e Movimento", que teve início 11 de março e seguiria com encontros semanais até 1º de
abril. BIBLIOTECA - A Biblioteca Pública do Paraná fecha, temporariamente, a partir das 12h desta
terça-feira (17). As devoluções de livros devem ser realizadas após o retorno das atividades, sem
prejuízo para os leitores. MON - O Museu Oscar Niemeyer, assim como os demais museus do
Estado, está fechado a partir desta terça-feira (17/03). É possível visitar virtualmente seis
exposições do MON na íntegra por meio do Google Arts & Culture. São elas: "Luz &cong; Matéria";
http://www.mcaa.pr.gov.br

3/7/2020 17:52:47 - 1

"Ásia: a terra, os homens, os deuses"; "Nos pormenores um universo - Centenário de Vilanova
Artigas"; "Irmãos Campana"; "Não está claro até que a noite caia", da artista Juliana Stein, e
"Circonjecturas", do artista Rafael Silveira. TEATRO GUAÍRA - O Centro Cultural Teatro Guaíra
suspendeu os eventos do mês de março em todos os auditórios: Guairão, Guairinha, Miniauditório e
Teatro José Maria Santos. Mais informações no site www.teatroguaira.pr.gov.br.
Acompanhe o portal da Cultura e as redes sociais @paranacultura para novidades sobre o
funcionamento dos espaços culturais do Estado e a programação cultural e artística.
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