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*> ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 
COORDENAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE MUSEUS 
MUSEU ALFREDO ANDERSEN

OFÍCIO N Q084/91-MAA Curitiba, 18 de junho de 1991

Prezado Senhor:

O Museu Alfredo Andersen, Unidade da Secretaria de 
Estado da Cultura do Parana, esta investindo na troca de experiências 
com entidades congêneres e artistas plásticos de outros Estados do 
pais,tendo em vista as atividades que desenvolve na realização de 
Cursos e Oficinas por meio do seu Atelier de Arte e do Centro 
Juvenil de Artes Plásticas, atendendo à aproximadamente 800 alunos 
por semestre.

Com esta proposta, pretende-se que artistas plásticos 
paranaenses possam estagiar e contribuir com trabalhos em outros 
Estados, enquanto o Paraná passaria a receber contribuição de 
artistas de outros centros.

Desta forma, estamos apresentando a Vossa Senhoria, 
o artista plástico paranaense Ronald Simon, conceituado profissional 
na área das artes plasticas paranaense, o qual atua como orientador 
de oficinas no Atelier de Arte deste Museu.

Esperamos que o mesmo possa conhecer os espaços dessa 
conceituada Escola de Artes Visuais e que tenha oportunidade de 
trocar idéias e dialogar com orientadores dessa Entidade.

Certos de que a arte brasileira deva sempre ter grande 
abrangência nas suas demonstrações e que o trabalho de nossos 
artistas deva ser reconhecido por um publico cada vez maior e que 
aproveitamos a oportunidade para nos colocar ao seu inteiro dispor, 
enviando nossos protestos da mais elevada consideração.

Atenciosamente,

Eliana Moro Reboli 
Diretora

ILMC SR
JOÃO CARLOS GALBERG
M.D. DIRETOR DA ESCOLA DE ARTES VISUAIS 
PARQUE LAGE _ RIO DE JANEIRO 
EM MÃOS
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