
PAIOL 

-k Aberta até o próximo dia 
l43: de junho, a exposição da ar-
tista plástica Ana Gonzales Pere-
ra. Com a exposição que reúne 
trabalhos em desenho de uma ta-
lentosa artista, reabre a Galeria 
do Teatro do Paiol, que está loca-
lizada na Praça Guido Viaro, e 
permanece aberta diariamente 
das 14 às 20 horas. 

BANDEIRANTES 

•k Foi prorrogada por mais 
alguns dias a coletiva com os pin-
tores paranaenses Erick Will, de 
União da Vitória, Rita Eliana, de 
Curitiba e o escultor, de Fóz do 
Iguaçu, Haroldo Alvarenga. A 
mostra está na Sala Bandeiran-
tes, que fica na Rua Ebano Perei-
ra, 309. 

DA GRAÇA 

Marcada para o próximo 

Hiã 06 de junho, a vernissage de 

Vivian Vidall, que estará expon-

do na Da Graça Galeria de Arte, 

até o dia 23, suas mais recentes 

pinturas. Da Graça fica na Rua 

Teixeira Coelho, 60 - Batei. 

FCC 

•ír Na sede da Fundação Cul-

tural de Curitiba (Praça Garibal-

di, 7) uma exposição de artistas 

paranaenses, numa coletiva reu-

nindo obras de Ailton Silva, Lú-

cia Consalter e.João Gomes Viei-

ra. São Pinturas, desenhos e 

tapeçarias. 

GUIDO VIARO 

* Os trabalhos de Odilla 

Mèstriner permanecem em ex-

posição no Museu Guido Viaro_ 

até o dia 28. São desenhos e 

pinturas abordando temas do co-

tidiano. O Museu fica na Rua São 

Francisco, 319. 

M.BAKUN 

-k Formada por pinturas e 

esculturas, está aberta na Sala 

Miguel Bakun, a coletiva com 

três artistas plásticas paranaen-

ses: Stela Giuliani, Mazé Men-

des (Curitiba) e Letícia Faria 

(Londrina). 

MOMENTO-ARTE 

-&Na Galeria Momento-Arte, 

uma individual com Inos Corra-

din, que ficará expondo seus 

mais recentes trabalhos até o 

dia 8 de junho, naquele espaço 

de arte. A Momento-Arte está 

atendendo seu público de segun-

da a sexta-feira das 10 às 19 ho-

ras e aos sábados das 10 às 13 ho-

ras, na Alameda D.Pedro II, 

250. Na sua outra loja, localizada 

no Shopping Center Mueller, es-

tá sendo exposto o acervo da 

Galeria. 

FUNARTE 

"Intuições em Branco & 

Freto" é a mostra de fotogra-

fias de Antônio Augusto Fontes e 

Américo Vermelho, que está em 

exposição na Galeria Funarte, 

até o próximo dia I o . A Galeria 

fica na Rua Cruz Machado, 98 e 

está aberta de segunda a sexta-

feira das 10:00 às 18:00 horas. 

GILBERTO MAIA 

-4- No Centro Cultural Gilber-

to "Maia, em Cascavel realiza-se 

no próximo dia 9 de junho a aber-

tura de uma coletiva com os artis-

tas plásticos: Emmy Gofferjé 

(pintura), Katia Góes (pintura) e 

Clécio Coser (escultura), que es-

tarão apresentando seus mais re-

centes trabalhos. 

CEFET 

Uma foto-dscumentação 

compreendendo 50painéis, orga-

nizada pela direção do Museu A-

lemão numa iniciativa do institu-

to Goethe apresenta a exposição 

Museu - Alemão - de Obras Pri-

mas das Ciências Naturais e da 

Técnica. A mostra está sendo a-

presentada áo público até o pró-

ximo dia 30 no hall do I o . andar 

do Cefet (Rua 7 de Setembro, 

3165) e de I o . a 13 de junho no 

Saguão Nobre (térreo) do Edifício 

da Administração do Centro Poli-

técnico da UFP, no Jardim das 

Américas. 

R.KRIEGER 

•vV "20 Mestres de Gravura 

Brasileira" é a mostra que está 

sendo exposta pelo Stúdio de Ar-

te R. Krieger (Rua Brigadeiro 

Franco, 2113), reunindo uma sé-

rie dos mais famosos artistas da 

arte plástica, com seus mais re-

centes trabalhos. 

MASSON 

•k "Transfiguração" é o no-

me da exposição das obras de 

Victorina Sagboni, que estará 

na Masson - Galeria de Arte. A 

Galeria fica na Rua Luiz Xavier. 

89. 


