
VISITE 
OS MUSEUS 
E ESPAÇOS CULTURAIS 
DO ESTADO



Entrar em um espaço cultural é estar em 
contato com a própria vida, sentindo a pulsação 
da humanidade. É através de museus, bibliotecas, 
teatros e outros lugares dedicados à arte 
e à expressão que podemos nos conectar 
uns aos outros. Cada pintura, livro, escultura, 
canção e espetáculo é capaz de nos transportar 
para um novo universo, permeado por pessoas 
que se encantaram e sofreram diante da 
complexidade de seu tempo e espaço. 
Convidamos você a conhecer as instituições 
culturais do estado do Paraná, espaços 
que pulsam vida, arte e memória.



Rua Cândido Lopes, 133 | Centro
Segunda a sexta | das 8h30 às 20h 
Sábados | das 8h30 às 13h
ENTRADA GRATUITA

bpp.pr.gov.br
@bibliotecapr
Biblioteca Pública do Paraná

Fundada em 1857, a Biblioteca Pública funciona 
no Centro de Curitiba, em um prédio histórico 
tombado pelo Patrimônio Cultural. Possui um 
acervo de cerca de 730 mil volumes, entre livros, 
periódicos, fotografias e materiais multimídia. 
Oferece atendimento especial à criança e 
pessoas com deficiência visual ou baixa visão, 
disponibilizando obras em Braille e audiolivros. 
Além de proporcionar o acesso democrático à 
leitura, conta com uma programação cultural 
composta por exibição de filmes, exposições de 
arte, encontros dedicados à poesia, contação de 
histórias, oficinas, concursos literários e bate-
papos com escritores de literatura adulta e 
infantojuvenil.

Destaque: o Selo Biblioteca Paraná publica 
mensalmente o jornal literário Cândido, que pode ser 
acessado por meio do site.

BIBLIOTECA
PÚBLICA
DO PARANÁ

BPP BPP



CASA
GOMM

GOMM GOMM

Trata-se de uma edificação imponente da década 
de 1910, construída para ser residência da família 
Gomm, de origem inglesa. Por 50 anos, três 
gerações viveram na Casa que se tornou referência 
para a aristocracia da capital paranaense. A partir 
de 1989, a Casa, juntamente com o Bosque Gomm, 
foi inserida no conjunto dos bens tombados 
pelo Estado do Paraná. Atualmente é a sede da 
Coordenação do Patrimônio Cultural (CPC-SECC), 
que disponibiliza ao público uma biblioteca e 
arquivo documental para consulta local, além 
de visitas mediadas no imóvel com agendamento.

Destaque: com três pavimentos, a Casa Gomm 
é um dos maiores casarões construídos em madeira 
de Curitiba. Está localizado em frente ao Parque 
Gomm, onde uma cabine telefônica britânica original 
antecipa o clima britânico da visita.

Rua Bruno Filgueira, 850 | Bigorrilho
ENTRADA GRATUITA
patrimoniocultural.pr.gov.br

Informações e visitas agendadas 
cpc@secc.pr.gov.br 
Fones: (41) 3312 0407 I 3312 0406 I 3312 0416



CENTRO CULTURAL
TEATRO
GUAÍRA

CCTG CCTG

Rua XV de Novembro, 971 | Centro
Ingressos e informações
teatroguaira.pr.gov.br

@teatroguaira
Centro Cultural Teatro Guaíra

Marco do modernismo paranaense, o Centro 
Cultural Teatro Guaíra é um dos maiores complexos 
culturais da América Latina, com 16,9 mil metros 
quadros e capacidade para 2,8 mil pessoas. Com 
projeto arquitetônico de Rubens Meister, o edifício 
abriga três auditórios: Bento Munhoz da Rocha 
Netto, Salvador de Ferrante e Glauco Flores de Sá 
Brito em um quarteirão em frente à Praça Santos 
Andrade. O Teatro Guaíra possui quatro corpos 
artísticos: a Orquestra Sinfônica do Paraná, o Balé 
Teatro Guaíra, o G2 Cia. de Dança e a Escola de 
Dança. Anualmente, cerca de 350 mil espectadores 
frequentam a instituição.

Destaque: o painel frontal do Teatro Guaíra tem 
a assinatura de Poty Lazzarotto, artista-símbolo 
paranaense e um dos maiores muralistas brasileiros.



Inaugurado em 1970, o MAC-PR mantém firme 
o propósito de promover a arte contemporânea 
e estabelecer intercâmbios artísticos no Brasil 
e no exterior. É a casa do Salão Paranaense, 
o prêmio mais longevo do segmento no país. 
Possui projetos importantes em arte-educação 
e estímulo à pesquisa nos campos da arte. 
Em função da reforma em sua sede, o museu 
funciona temporariamente nas salas 08 e 09 do 
MON. Também pode ser visitado na Sala Adalice 
Araújo, situada no hall do edifício-sede da 
Superintendência-Geral da Cultura do Paraná.

Destaque: o setor de pesquisa e documentação 
do MAC-PR é um dos maiores do país, com foco 
em arte moderna e contemporânea.

MAC-PR

MAC no MON
Rua Marechal Hermes, 999 | Centro Cívico
Visitação I terça a domingo, das 10h às 18h
Ingressos | R$ 20 e R$ 10 (meia) 
museuoscarniemeyer.org.br

SALA ADALICE ARAÚJO
Rua Ébano Pereira, 240 | Centro
Visitação I segunda a sexta, das 9h às 12h 
e das 13h30 às 18h
ENTRADA GRATUITA
mac.pr.gov.br

@mac_parana
Museu de Arte Contemporânea do Paraná

MUSEU DE ARTE
CONTEMPORÂNEA
DO PARANÁ

MAC-PR



Criado em 1979 como uma unidade museológica 
para preservação da obra de Alfredo Andersen, 
o museu funciona na casa tombada que foi 
residência e ateliê do artista, considerado “pai 
da pintura paranaense”. Além de preservar a 
memória do pintor holandês radicado no Paraná, 
o museu está em constante diálogo com a arte 
contemporânea e a arte-educação por meio de 
exposições, uma academia multidisciplinar de 
artes e das residências artísticas.

Destaque: a obra “Duas Raças”, óleo sobre tela 
pintado por Alfredo Andersen em 1932, é um dos 
quadros mais importantes do artista.

MCAA MCAA

ALFREDO
ANDERSEN

MUSEU CASA

Rua Mateus Leme, 336 | São Francisco
Visitação I terça a domingo, das 10h às 17h
ENTRADA GRATUITA
mcaa.pr.gov.br

@museucasaalfredoandersen
facebook.com\ Museu Casa Alfredo Andersen



O MEXP é um dos mais completos museus 
temáticos do país. Foi criado em 1980 para 
preservar a memória dos brasileiros que 
colocaram suas vidas a serviço da Pátria. Seu 
valioso e original acervo conta com equipamentos, 
armas, munições, documentos, fotografias, 
mapas e ilustrações que retratam a participação 
brasileira na Segunda Guerra Mundial. Além de 
guardar material histórico das forças armadas 
do Brasil, conta com documentos e outros itens 
cedidos pelas nações envolvidas na guerra.

Destaque: a Praça do Expedicionário, também 
conhecida como Praça do Avião, onde fica o museu, 
é guardiã de um ilustre veterano de guerra, o caça 
Republic P-47 Thunderbolt.

MEXP MEXP

EXPEDICIONÁRIO
MUSEU DO

Rua Comendador Macedo, 655 | Alto da XV
Visitação I terça a domingo, 
das 10h às 12h e das 14h às 17h
ENTRADA GRATUITA

@museudoexpedicionario
Museu do Expedicionário



Criado em 1969, o segundo Museu da Imagem e 
do Som mais antigo do país guarda um acervo de 
mais de 1 milhão de itens com imagens, áudios, 
fotografias e documentos. Um rico conjunto de 
tridimensionais, com radiolas, gravadores de fitas 
e TVs de tubo transportam o visitante em uma 
viagem no tempo. Paralelamente, exposições e 
propostas criativas promovem a ponte com as 
novas tecnologias e a cultura do nosso tempo. 
Além disso, uma rica biblioteca preserva a 
memória do audiovisual paranaense com livros, 
periódicos sobre cinema, fotografia e temas afins.

Destaque: o Palácio da Liberdade, sede do MIS-PR, 
já foi sede do Governo do Estado e foi tombado pelo 
Patrimônio Cultural em 1977. 

MIS-PR MIS-PR

IMAGEM
E DO SOM

MUSEU DA

Rua Barão do Rio Branco, 395 | Centro
Visitação I terça a sexta, das 9h às 18h 
sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h
ENTRADA GRATUITA
mis.pr.gov.br

@mis_pr
Museu da Imagem e do Som – MIS-PR



A instituição abriga referenciais importantes da 
produção artística nacional e internacional nas 
áreas de artes visuais, arquitetura e design e conta 
com mais de 9 mil peças em seu acervo. Com 35 
mil metros quadrados de área construída, sendo 
17 mil metros quadrados dedicados a exposições, 
o MON é o maior museu de arte da América 
Latina. Inaugurado em 22 de novembro de 2002, 
com projeto de autoria do reconhecido arquiteto 
brasileiro que lhe dá nome, tem como destaque 
o fenomenal anexo em formato ovalado. Em 
suas 12 salas expositivas, o MON já recebeu 350 
mostras nacionais e internacionais. Os principais 
patrocinadores da instituição são: Copel, Sanepar, 
Grupo Volvo América Latina, Vivo, Grupo Focus e 
Moinho Anaconda.       
           
                                                                                
Destaque: o museu abriga a maior coleção de arte 
asiática da América Latina.

MON MON

OSCAR
NIEMEYER

MUSEU

Rua Marechal Hermes, 999 | Centro Cívico
Visitação I terça a domingo, das 10h às 18h
Entrada | R$ 20 e R$ 10 (meia)
museuoscarniemeyer.org.br

@museuoscarniemeyer
facebook.com\ Museu Oscar Niemeyer



Fundado em 1876, é o terceiro museu mais 
antigo do Brasil e a primeira entidade científica 
do Paraná. Com um acervo de aproximadamente 
800 mil objetos, possui algumas das coleções 
mais significativas da América Latina. Além 
dos eixos temáticos História, Arqueologia e 
Antropologia, o museu abre espaço para outras 
narrativas, criando conexões entre as ciências 
e as artes. Além das exposições de curta e 
longa duração, o MUPA mantém um atuante 
setor educativo e inúmeras atividades culturais. 
O museu funciona no imponente Palácio São 
Francisco, no Centro Histórico da capital.

Destaque: o webapp Jardim do MUPA, para celular 
e computador, traz conteúdos exclusivos de Botânica, 
Entomologia, História, Arte e Antropologia.

MUPA MUPA

PARANAENSE
MUSEU

Rua Kellers, 289 | São Francisco
Visitação I terça a domingo, das 10h às 17h30
ENTRADA GRATUITA
museuparanaense.pr.gov.br

@museuparanaense
facebook.com\ Museu Paranaense



A Sala do Artista Popular homenageia os nomes da 
arte popular paranaense, colocando em perspectiva 
uma produção rica, multidisciplinar e dinâmica. 
Inaugurada em 1999 e reaberta recentemente, a 
sala tem como objetivo divulgar a arte popular 
paranaense e disponibilizar espaço expositivo para 
produções de diversas naturezas, incentivando a 
divulgação de artistas e artesões.

Destaque: o passeio pelo quarteirão de 
paralelepípedos na Saldanha Marinho pode ser 
estendido ao prédio histórico da Superintendência-
Geral da Cultura, onde fica a Sala Adalice Araújo 
que tem tutela do MAC-PR. 

SAP SAP

ARTISTA 
POPULAR

SALA DO

Rua Saldanha Marinho s/nº 
Anexo à Superintendência-Geral da Cultura
Visitação I segunda a sexta, das 9h às 17h

ENTRADA GRATUITA
comunicacao.pr.gov.br




