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Palestras, mesas-redondas, visitas mediadas, exibição de curtas, filmes e documentários,
exposições e oficinas artísticas estão previstas na programação dos museus do Estado para a 17ª
Semana Nacional de Museus. Proposto pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), o evento
ocorre anualmente para comemorar o Dia Internacional de Museus (18 de maio). A temática
sugerida para 2019 é: &ldquo;Museus como núcleos culturais: o futuro das tradições&rdquo;. A
programação completa está disponível em AQUI. Entre as atividades propostas, tem destaque a
abertura da exposição "Estamos aqui! Relevos no horizonte do acervo do MAC" no dia 15 de maio
às 19h, com obras de artistas mulheres do acervo do Museu de Arte Contemporânea do Paraná e
de quatro convidadas, que busca reequilibrar a disparidade da representatividade da mulher nas
artes visuais. A mostra permanece em cartaz até 4 de agosto de 2019 na sala 9 do MON. &ldquo;A
cultura que te veste&rdquo; é o tema da oficina livre proposta pela equipe do Educativo do Museu
Oscar Niemeyer nos dias 15 e 19 de maio, das 11h às 17h. A técnica utilizada é de pintura em
acrílica e a oficina ocorre no subsolo do museu. No dia 16 de maio o Museu do Expedicionário
realiza uma visita mediada para cegos em dois horários: das 10h às 12h e das 14h às 16h. Para
participar é necessário agendar o atendimento pelo telefone (41) 3362-8231. O Museu Casa Alfredo
Andersen recebe a artista Claudia Lara para uma conversa afetiva sobre o projeto "Ave Mãe", no
dia 17, das 14h30 às 16h. A artista relaciona a sua criação &ndash; baseada na fragmentação das
formas &ndash; ao sentido de pertencimento universal. O projeto traz tecido, retalho, bordado
manual, pintura e desenho que remetem ao feminino e a lembranças de família. No fim de semana,
dias 18 e 19, o Museu da Imagem e do Som do Paraná e o Museu Paranaense promovem o evento
&ldquo;Museus em Diálogo&rdquo; com mesas-redondas que debatem a memória ao tratar de
cinema e arquivo e também ciência e arte contemporânea. #museumweek2019 Os museus
também participam da #museumweek2019 nas redes sociais. Todos os dias um novo tema inspira
posts dos museus no Facebook e Instagram. Siga os museus para acompanhar e participar da
ação que envolve instituições museais de todo o mundo. 17ª Semana Com o tema &ldquo;Museus
como núcleos culturais: o futuro das tradições&rdquo;, a 17ª Semana Nacional de Museus propõe
um debate sobre o papel dos museus como centros emanadores e receptores de práticas,
costumes e pensamentos de nossa cultura. Esta edição reúne 1114 instituições culturais das 5
regiões do país com 3222 atividades culturais. A programação completa está disponível AQUI.
Serviço 17ª Semana Nacional de Museu e #museumweek2019 De 13 a 19 de maio de 2019 Centro
Juvenil de Artes Plásticas Rua Mateus Leme, 56 &ndash; Centro www.cjap.seec.pr.gov.br | 41
3323-5643 Museu de Arte Contemporânea do Paraná Rua Marechal Hermes, 999 &ndash; Centro
Cívico www.mac.pr.gov.br | 41 3323-5328 *Entrada gratuita dia 15. Ingressos R$20 e R$10
(meia-entrada) Instagram: @macproficial Facebook: /macparana Museu Casa Alfredo Andersen
Rua Mateus Leme, 336 &ndash; Centro www.mcaa.pr.gov.br | 41 3222-8262 Instagram:
@museucasaalfredoandersen Facebook: / museucasaalfredoandersen Museu do Expedicionário
Rua Comendador Macedo, 655 &ndash; Alto da XV www.museudoexpedicionario.5rm.eb.mil.br | 41
3362-8231 Instagram: @mexp_lpe Facebook: /museudoexpedicionario Museu da Imagem e do
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Som do Paraná Rua Barão do Rio Branco, 395 &ndash; Centro www.mis.pr.gov.br | 41 3232-9113
Instagram: @mis_pr Facebook: /misparana Museu Oscar Niemeyer Rua Marechal Hermes, 999
&ndash; Centro Cívico www.museuoscarniemeyer.org.br | 41 3350-4400 *Entrada gratuita dia 15.
Ingressos R$20 e R$10 (meia-entrada) Instagram: @museuoscarniemeyer Facebook:
/museuoscarniemeyer Museu Paranaense Rua Kellers, 289 &ndash; Centro
www.museuparanaense.pr.gov.br | 41 3304-3300 Instagram: @museuparanaense Facebook:
/museuparanaense Fonte: Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da Comunicação e
da Cultura
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