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Artes Visuais
Sumário

Gibiteca – Solar do Barão

Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 533 – Centro

•• A partir do dia 20 - Beija-me!
•• Exposição com ilustrações do livro Beije-me!, da artista
plástica Márcia Széliga Giller. O livro liga um conto de fadas
a outro, por meio do beijo. A princesa que beija o sapo, e o
sapo vira príncipe; o príncipe lança um beijo para a Bela; a
Bela sopra um beijo para a Fera; e assim por diante, numa
sequência de imagens. Beija-me! é uma obra produzida
com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura,
Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura de Curitiba.
•• De terça a domingo, das 9h às 12h e 14h às 18h
•• Sala Noviski
•• Grátis

Exposições
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Patrimônio Cultural
Sumário

Memorial de Curitiba

Rua Claudino dos Santos, 79 – Largo da Ordem

•• Curitiba Tempo & Memória
•• A mostra propõe um passeio por Curitiba desde sua
pré-história até os dias atuais, por meio de documentos
manuscritos, fotografias, filmes com sobreposição de
imagens antigas e atuais e réplicas de obras de arte. Esses
recursos ajudam a entender a evolução da cidade desde a
fauna pré-histórica aos paleoíndios que caminharam pelo
atual solo curitibano há cerca de 15 mil anos, conhecer a
formação da cidade desde a fundação, em 1693, e percorrer
os ciclos econômicos da mineração, do tropeirismo e da
erva-mate. A mostra destaca a presença dos imigrantes
europeus que chegaram à cidade depois dos portugueses e
dos afrodescendentes, ajudando a mudar o rosto da antiga
capital da província do Paraná, no século XIX, para a cidade
de quase 2 milhões de habitantes que se tornou referência
mundial em inovação.
•• Terça a sexta-feira, 9h às 12h e 13h às 18h
•• Sábado e domingo, 9h às 15h
•• Salão Brasil (3o andar)
•• Grátis

Literatura

6
Sumário

Programação especial
Mês da Consciência Negra
•• Leitura na Praça – Poemas com reflexões sobre a
Consciência Negra
•• A mediadora Kely Medeiros estará na Praça da Vila
Tecnológica, no Bairro Novo B, lendo poemas para o público
•• Dias 9, 16 e 30, das 7h30 às 8h30
•• Praça José Soares Grobe – Rua Nova Esperança s/n – Sítio
Cercado
•• Contação de Histórias – Iguaizinhos
•• A mediadora Kely Mederios faz narrativas infantis com a
abordagem sobre o mês da consciência negra
•• 30/11 das 14h às 15h
•• Casa da Leitura Walmor Marcellino
•• R. Lupionópolis S/N - Sítio Cercado

Regionais
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Sumário

BAIRRO NOVO

Rua da Cidadania - R. Tijucas do Sul, 1700

•• Exposição Traços Curitibanos 3 – Quadrinhos e Animação
•• Traços Curitibanos 3 reúne trabalhos de desenhistas que
fizeram e fazem a história da produção local de ilustração,
HQ, caricatura e animação.
•• A partir do dia 29 de novembro até 28 de Janeiro
•• 9h às 12h, e 14h às 17h

SANTA FELICIDADE

Rua da Cidadania - R. Santa Bertilla Boscardin, 321

•• Composições Paranaenses: a música pede passagem
Concerto de encerramento do circuito de música clássica
pelas regionais
•• Oratório de Bach - Bosque Alemão
•• Rua Schubert, 175 – Vista Alegre
•• Dia 30, às 16h
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