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Curitiba, 15/12/2015 
 
 
PELA REABERTURA DA CASA ANDRADE MURICY 
  
            Considerando os quase 21 meses que a Casa Andrade Muricy 
(CAM) encontra-se fechada ao público (desde abril 2014); tendo em vista 
também uma consulta pública instigada pela Secretaria de Estado da 
Cultura do Paraná (SEEC-PR) no final de outubro de 2015 na qual 
solicita sugestões de uso de interesse cultural para o espaço; e levando 
em conta ainda relato do próprio Secretário de Cultura, Sr. João Luiz 
Fiani, de que a CAM será reformada e que no prazo de um ano será 
reaberta; teve curso uma mobilização da classe artística visando debater 
perspectivas de funcionamento para a instituição e para a política estatal 
destinada para as artes visuais. 
  
            Depois de uma chamada pública amplamente divulgada na 
Internet, uma reunião presencial ocorreu no Auditório Brasílio 
Itiberê/SEEC-PR na noite de 10/11/2015, com 22 presentes, e a partir de 
então o debate tem tido continuidade por lista de discussão nas redes 
sociais, com 35 participantes. 
  
            Este FÓRUM decidiu agendar para o início de 2016 a 
apresentação de um abrangente relatório sobre a política estatal para as 
artes visuais e resolveu focar na urgência de discussão sobre o futuro da 
Casa Andrade Muricy. Defende-se aqui a continuidade de funcionamento 
do espaço, por considerá-lo o segundo  melhor equipamento expositivo 
de artes visuais gerido pelo Estado (depois do MON), um espaço com 
histórico de relevantes exibições, com escala expositiva de grande 
interesse à comunidade local, com identificação com a classe artística 
paranaense. Defende-se que o espaço resguarde sua vocação para as 
artes visuais, continue tendo gerenciamento estatal, tenha uma política 
clara e qualificada para ocupação expositiva e para a mediação cultural 
junto ao público.  
  
 Tendo isto em vista esse contexo, solicita-se:  
  
- Tornar público a atual situação sobre o projeto de reforma da CAM. Se 
já existe um projeto arquitetônico ou se está em fase de elaboração das 
demandas. Nessa segunda alternativa, manifesta-se como bem-vinda a 
possibilidade de ampliação das funções do espaço para abrigar 
programações de outras áreas, investindo num perfil multiárea, como um 
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centro cultural, oportunizando maior acessibilidade de público e 
integração entre as artes. Entretanto, destaca-se a importância de 
resguardar a prioridade do espaço para as artes visuais, tendo em vista o 
bom conjunto de salas expositivas do edifício. 
  
  
- Considerar a realização de um estudo para transferência de funções 
entre os espaços, do MAC-PR e da SEEC, visando reinstalar o MAC-PR 
e toda sua estrutura museológica no espaço da SEEC e CAM, enquanto 
a SEEC poderia ocupar o espaço atual do MAC-PR. Porque a CAM 
possui ótimas salas expositivas, porém não dispõe de acervo, ao 
contrário do MAC-PR, que além do acervo possui um setor de 
documentação e pesquisa, mas com uma estrutura expositiva 
complicada, com salas pequenas e inadequadas para abrigar inclusive 
algumas obras do seu acervo. Entende-se que o atual prédio da SEEC, 
somado ao espaço da CAM, seria um espaço perfeito para abrigar um 
Museu de Arte Contemporânea com o porte e o histórico do MAC-PR. 
Enquanto que o edifício da rua Westphalen abrigaria com folga as 
estruturas administrativas da Secretaria de Estado da Cultura do Paraná. 
  
- Estabelecer edital público, com financiamento do Estado, direcionado à 
agentes culturais paranaenses (artistas, pesquisadores e curadores 
locais), visando uma agenda anual de ocupação das salas expositivas da 
CAM. 
  
- Reeditar, consolidar ou adaptar parcerias institucionais com instituições 
culturais internacionais, à exemplo do Instituto Goethe e Aliança 
Francesa, visando complementação de agenda expositiva. 
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