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ACAIACA 

* Pertencente ao grupo de ar-

tistas paranaenses, surgidos nos 

anos 70, que se caracterizam pela 

captação do clima físico e exis-

tencial de Curitiba. Ruben Esma-

nhotto esta expondo, na Acaiaca 

Espaço Arte Galeria, onde estará 

mostrando suas obras mais re-

centes, numa individual que fica-

rá aberta até o próximo dia 27. 

Esta é a sua 8 a individual. Algu-

mas modificações fazem-se sen-

tir em suas obras mais recentes. 

Começa a substituir as casas de 

estilo eclético, por casas de um 

passado mais recente, que contu-

do, revelam nostalgia. A Acaia-

ca. localizada na Praça Garibaldi . 

53 atende o público às segundas 

-feiras das 14 às 20 horas, de ter-

ça a sexta-feira das 9 às 12 e das 

14 às 19 horas e, nos sábados e 

domingos das 10 às 13 horas. 

SEN AC 
* Na sala Senac está aborta na 

Coletiva de Maio, com obras de 

Sofia Dyminsky, Tcreza Koch. 

Gargaccio. Fuganti, Etti Fortes. 

Iania Khor e Andréa Trombini . 

reunindo vários estilos das artes 

plásticas. A Saia Senac fica na 

Rua André de Barros. 750. 

BANDEIRANTES 

* Aberta na Sala Bandeirantes 

de Cultura. Rua Ebano Pereira. 

309. uma exposição que reúne 

três artistas paranaenses. Trata-

-se de Rita Eliana, com pintura; 

Erich Wiil . de União da Vitória, 

também com pintura c Haroldo 

Carlos Alvarenga, com escultu-

ras. A mostra inclui trabalhos, 

que apesar das diferenças, os es-

tilos se harmonizam, compondo 

uma unidade que conta das dire-

ções pelas quais seguem as artes 

plásticas paranaenses. Os inte-

ressados em visitar esta mostra, 

que reúne paisagens suaves, fi-

guras humanas forte e esculturas 

em metal e sucata, a exposição 

permanecerá aberta até o dia 25, 

no horário das 9 às 12 e das 14 às 

18 horas. 

GU1DO VIARO 

* No Muscü Guido Vidro, em 
exposição óií trabalhos de Odil la 
Mestriner. São trabalhos em pin-
tura e desenho abordando temas 
cotidianos: a casa, janelas, por-
tas. cidades, ruas e quarteirões. 
O Museu Guido Viaro fica na Rua 
São Frarieisco; 3 19. 

CASA DA GRAVURA 

* Permanecem em exposição 

os trabalhos do gravador paulista 

Itajahy Martins. Na exposição 

participam trinta e sete gravuras 

cm litografia, xilogravura e me-

tal. Além de gravador Itajahy e 

atualmente titular da cadeira de 

gravura da Faculdade de Comu-

nicações e Artes da Uni-

versidade Maekenzie. A Casa da 

Gravura fica na Rua Presidente 

Carlos Cavalcanti, 533. 

ROMÁRIO MARTINS 

•A- Em exposição na Casa Ro-

mário Martins (Largo da Ordem. 

30) os trabalhos de Emílio Bos-

chilia sobre a questão indígena. 

Além das pinturas de Emílio par-

ticipam da exposição textos de 

Carlos Santos, Rui VVachowicz e 

Filomena Gebran, entre outros. 

BADEP 

•k Jacvra Sabatella mostra pin-

turas e Ivan Sabatella, fotos, no 

Salão de Exposições do Badep. 

que fica na Rua Vicente Macha-

do. 445. 

' UP 

* A arte plumária, cerâmica e 

cestaria de todas as tribos in-

dígenas brasileiras estão expos-

tas no Museu de Arqueologia e 

Artes Populares de Paranaguá, 

da Universidade Federal do Pa-

raná. São mais de 100 peças que 

foram à exposição "Aspectos da 

Cultura Material Ind ígena" e 

que podem ser apreciadas até o 

dia 25. O Museu está aberto de 

terças às sextas-feiras no horário 

de 10 às 17 horas e segundas, sá-

bados e domingos das 12 às 17 

horas. 

M A C 

* Está marcada para o dia 22. 

às 20:30 horas.• a abertura no 

Museu de Arte Contemporânea, 

da mostra " ir ineu Garcia Escul-

turas" . A exposição consta de 

abstrações cm mármore, resinas 

jplásticas e bronze, totalizando 23 

peças, de uma forma geral tendo 

por base a semente, que o artista 

parte, biparte, transfigura e 

transforma no inicio e tim de sua 

temática plástica. A mostra de 

Irineu Garcia prossegue aberta 

ao público até o dia 22 de junho. 

R. KR IEGER 

* "20 Mestres da Gravura 

Brasileira" é. a mostra que está 

sendo exposta pelo Stúdio de Ar-

te R. Krieger (Rua Brigadeiro 

Franco, 2113). A coletividade, re-

comendada por uma série dos 

mais abalizados críticos de arte 

plástica, traz seus mais recentes 

trabalhos. 

EUCATEXPO 

•ir Este mês a Eucatexpo - Ga-

leria de Arte realiza uma indivi-

dual com Ida Hannemann de 

Campos, numa retrospectiva, 

transição e renovação ... A atual 

exposição de Ida revela-se em re-

torno, que se faz assentado em ; 

sua própria história. Eucatexpo I 

fica na Rua João Negrão, 150 e j 

está aberta ao público de segun- 1 

da à sexta-feira das 8 às 11:30 e 

das 13 às 18:30 horas. 

DA GRAÇA 

• Dando continuidade a sua 

coletiva do início do ano. com 

obras de artistas nacionais e pa-

ranaenses, a Da Graça-Galeria 

de Arte expõe trabalhos de Inos 

Corradin, Di Cavalcanti, Guido 

Viaro, entre outros artistas de 

renome. A Da Graça fica na Rua 

Teixeira Coelho, 60 no Batei. 

GUAÍRA 

* A APAP - PR Associa-

ção Profissional de Artistas Plás-

ticos do Paraná, em comemora-

ção ao seu primeiro aniversário 

realiza a Exposição da APAP -

PR que fica aberta ate o próximo 

dia 19, na Sala de Exposições do 

Teatro Guaíra. A mostra conta 

com trabalhos de expressivos no-

mes no mundo artístico parana-

ense. 

GILBERTO MAIA 

•k No Centro Cultural Gilberto 

Maia, em Cascavel realiza-se no 

próximo dia 25 a abertura de uma 

coletiva com os artistas plásticos: 

Emmv Gofferjé (pintura). Katia 

Góes (pintura) e Clécio Cóser (es-

cultura). que estarão apresentan-

do seus mais recentes trabalhos. 


