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3° Ano de Museologia realizará abertura de exposição no dia 22 de novembro, às 19h!

Abertura da Exposição Belos Caminhos Data: 22 de novembro de 2021, segunda-feira, às 19h
Link da live: https://www.youtube.com/watch?v=iw2olQdhSbc
Exposição Belos Caminhos www.beloscaminhos.com
Os alunos do 3° Ano do Bacharelado em Museologia da Universidade Estadual do Paraná
(Unespar) convidam para a abertura da exposição &lsquo;Belos Caminhos: a trajetória da Escola de
Música e Belas Artes do Paraná&rsquo; no dia 22 de novembro, às 19h, por meio de live no
Youtube. A exposição será apenas virtual e o site estará disponível para visitação após a vernissage
online. A exposição propõe um olhar à arte paranaense através das obras e dos artistas que
constam no acervo da Escola de Música e Belas Artes do Paraná (Embap), atual campus da
Unespar. Criada em 1948, a Escola deu fôlego para a área artística do estado, contribuindo para a
formação de grandes nomes das artes plásticas e da música, além de ter sido pioneira no ensino
superior na área de artes em Curitiba. Nos corredores virtuais da Exposição, os visitantes poderão
conhecer obras de Frederico Lange de Morretes, um dos fundadores da Embap; de Leonor Botteri,
pintora e professora de destaque da Escola; assim como de artistas que se formaram no local e até
hoje produzem de forma efervescente, como Teca Sandrini e Fernando Velloso. A conexão entre
passado, presente e futuro é completa, com a participação de dois alunos de Artes Visuais que
atualmente estudam na instituição, os artistas Diego A. Fonseca e Tatiane Oleinik. Será possível,
então, comparar e interpretar as novas linguagens presentes na produção artística contemporânea,
bem como a mudança de pautas e formatos. Abordar a EMBAP e seus artistas foi, para os alunos
de Museologia, inevitável, especialmente por ser esta a primeira exposição curricular da primeira
turma do curso, que foi instituído no Paraná apenas em 2019. Mais uma vez, a EMBAP é pioneira e
essencial para a profissionalização, capacitação e engrandecimento da área artística e cultural, já
que os futuros museólogos estudam no campus da Escola. A exposição é de natureza curricular,
sendo requisito obrigatório e cumprido por todos os cursos de Museologia do Brasil. Para a Belos
Caminhos, a turma do 3° Ano organizou-se em equipes, de acordo com os setores de trabalho
necessários para a produção da exposição.
Redes Sociais Instagram: www.instagram.com/beloscaminhosexpo
Facebook: www.facebook.com/caminhosEMBAP

http://www.embap.pr.gov.br
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