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Dentre os privilegiados operários da beleza, talvez nenhum se tenha identificado tanto com a terra a qente a alma do 
Paraná como Guido Viaro.

Provindo da Itália —. . que Para os artistas plásticos era o Tabor das transfigurações radicou-se no oolo dos
pinheirais, onde assumiu, de coração, a cidadania brasileira.

, A aguda e crescente compreensão da natureza e da gente paranaense, a visão percuciente das nossas coisas fê-lo 
interprete autentico,^ fecundo e querido, do cerne da nossa regional idade. Nas suas aquarelas, gravuras e pinturas estão 
sublimadosa exuberância das nossas paisagens e o vigor da nossa gente. Em suas composições baseadas na vida de Cristo 
reconhece-se o homem do nosso tempo, de todos os tempos.

Muitos artistas plásticos hoje consagrados foram discípulos de Guido Viaro, tendo aprendido e vivido no ateliê 
do grande mestre que a arte não se encerra em atitudes preconceituosas ou engajamentos sistemáticos, mas, ao contrário 
se desdobra numa renovada diversidade de tendências e numa infinita variedade de soluções.

Propagador de uma arte séria, dramática, avessa ao mercantilismo e ao abuso do fulgor excessivo das cores praticava 
o trabalho intenso, aproveitando toda a potencialidade do seu poder criador.

Consagrado profissionalmente, nem por isso, entretanto, diminui-se-lhe o valor humano; ao contrário, aumentou-se- 
Ihe o amor à arte, o respeito à criatividade, a afetividade aos seus discípulos. Sua mordacidade sorridente era mais uma 
forma descontraída de enxergar a vida do que propriamente uma atitude de crítica ou postura superior em relação ao se
melhante. Poucos terão se batido tanto quanto ele pela valorização da arte na vida através de uma atividade que abraçou 
também as crianças e amalgamou os amigos, no meio dos quais deixou um vazio impreenchível.

Como disc pulo - do que muito me honro - reconhecido do seu valor de mestre luminoso e artista inspirado, só 
cabe dizer, à guisa de apresentação: melhor que as minhas palavras fala a própria obra de Guido, Viaro.

me

Brasília, julho de 1977
EURO BRANDÃO 

Secretário-Geral do MEC



Permitiu o acaso que Guido Viaro, chegando ao Brasil, viesse a se radicar em Curitiba. Optando por essa cidade e 
sendo por ela adotado, pôde o artista oferecer a várias gerações de paranaenses, entre os anos 30 e 70, o exemplo de uma 
existência plena de admiráveis valores humanos e profissionais, marcando profundamente a vida cultural de nossa capital, 
que na época iniciava a se sedimentar.

Curitiba é grata a Viaro por essa valiosissima contribuição, facilmente sentida em toda a extensão por aqueles que 
tiveram o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. E por todos que, hoje, procuram avaliar as raízes por ele deixadas e os 
bons frutos do seu trabalho como professor, artista e amigo, sem esquecer a lembrança, muito nítida, de sua presença 
entre nós, quando participou, de maneira toda especial, da vida comunitária curitibana.

Sendo um dos maiores nomes da pintura do Paraná, ao lado de Schieffelbein, Andersen e Bakun, Viaro foi, de certa 
forma, vitima da desconfiança provinciana e do isolamento cultural de uma época que relutava em reconhecer a grande 
•força expressiva dos valores que se firmavam, impedindo-os de alcançar, com o seu próprio esforço, um lugar de merecido 
destaque no cenário artístico nacional.

Nosso reconhecimento ao Ministro da Educação e Cultura e ao Museu Nacional de Belas-Artes, por esta excelente 
oportunidade de colocar o meio artístico e o público do Rio de Janeiro em contato com a obra do saudoso mestre, que 
consideramos um verdadeiro patrimônio do nosso Estado.

. SAUL RAIZ 
Prefeito de Curitiba



o artistaNovas pesquisas formais levam Viaro à monotipia. 
Pinta ele cenas bíblicas e populares que marcam uma etapa 
fecunda e de excepcional importância em sua obra. Foi da 
monotipia, a suave prensagem do vidro sobre o papel, que 
Viaro soube tirar uma textura leve, intermediária entre o 
óleo e a aquarela.

Tendo em mãos a experiência da cor refinada através 
da monotipia, lançou-se o pintor em investigações abstra
tas, buscando maior equilíbrio formal e cromático. Jamais 
conseguiu abstrair inteiramente a figura! A abstração, evi
dentemente, não foi para Viaro um objetivo, mas um meio 
de chegar a uma arte mais intelectualizada e dinâmica,

Viaro é, antes de tudo, um pintor do Paraná. Suas 
telas registram as pulsações da vida paranaense desde a 
pacatez das cidadezinhas do interior até a movimentação 
dos arrabaldes da capital. Mostram a vivência específica de 
cada época, problemas de toda espécie originários do 
processo de desenvolvimento que o Estado está vivendo 
nos útlimos cinqüenta anos. Paisagista vigoroso, é dos 
poucos a quem se admite a interpretação formal dos nossos 
pinheiros, sem incorrer em vícios acadêmicos ou comer
ciais.

Talvez o traço básico da sua pintura seja o de um pro
fundo humanismo. As cenas bíblicas com personagens do 
povo destacam a pureza e a simplicidade ainda existentes 
nos humildes, com quem ele se identificava. Crianças com 
cara de anjo, figuras simples e reais são o retrato de uma 
obra impregnada de poesia. Os trabalhos de uma fase mais 
recente, geralmente sobre temas religiosos, lembram a téc
nica dos afrescos, numa supressão quase total da matéria, e 
ainda a presença do desenho forte sem filigranas e o fácil 
domínio da composição.

As variações temáticas parecem ter sugerido novos 
meios de expressão artística. Assim, Viaro, mais recente
mente, buscou na escultura um novo meio de comunica
ção. Modelando o barro, o artista procurou registrar a pro
blemática de uma geração talvez menos poética e mais 
sofrida.

Auto-retrato, óleo s/tela, 1914 — 0,320 X 0,214m

É difícil explicar a arie de Guido Viaro. Mas é fácil 
notar em seus quadros um profundo conhecimento artesa- 
nal. Na primeira fase de sua pintura, ainda na Itália, mos
trava-se de tal forma preso ao realismo objetivo que chegou 
a afirmar que suas telas eram feitas com excessiva rudeza 
mas possuíam uma maneira própria e uma inconsciência de 
limites só permitida aos artistas. Para fortalecer o traço, 
que em certa época achava carente de firmeza, Viaro, já no 
Brasil, estudou profundamente gravura, inteirando-se de 
todas as técnicas conhecidas. Daí resultou um desenho se
guro e rico, mais adequado à transmissão de uma visão 
artística e poética do meio em que vivia. O estudo mais 
aprofundado da figura humana levou-o da paisagem à pro
blemática social. Seu trabalho ganha uma feição expres- 
sionista de grande firmeza e personalidade. Mas essa pro
dução consciente e essa mensagem certa só encontram eco 
em um pequeno círculo intelectual da Curitiba dos anos

A unidade artística é um dos aspectos mais importan
tes na sua obra. Mesmo derivando para o estudo da gravura 
e escultura, não se deixou empolgar pela receptividade, 
junto ao público e à crítica, dos seus últimos trabalhos. 
Nos intervalos, o estudo e a meditação sedimentavam sua 
expressão artística. Essa linguagem, com mais lastro, mais 
substância, tem as características próprias da personalidade 
de Guido Viaro e a maneira de ver a sua terra de adoção.

Seus trabalhos foram apresentados em inúmeras mos
tras individuais e coletivas. Fez em São Paulo, em 1928, a30.



primeira exposição de pintura. Em 1942, recebeu medalha 
de bronze em pintura no Salão Nacional de Belas-Artes; em 
1947, medalha de prata do IV Salão Paranaense de Belas- 
Artes; expõe, em 1948, na Galeria Nigri, em São Paulo, e 
apresenta aquarelas e desenhos no Rio de Janeiro. Recebeu, 

1951, medalha de ouro em pintura no VI11 Salão Para
naense de Belas-Artes, e medalha de ouro no Salão da Pri
mavera. Em 1959, realizou uma exposição retrospectiva na 
Biblioteca Pública do Paraná.

Nõ Salão Farroupilha, Porto Alegre, recebeu em 1960 
medalha de prata. Ainda na capital gaúchai em 1962 fez 
uma exposição individual organizada por Ângelo Guido, 
sob os auspícios do Instituto de Belas-Artes de Porto Ale
gre. No Rio de Janeiro, em 1963, realizou na Gead, em 
conjunto com Fernando Calderari, uma exposição promo
vida pelo então Departamento de Cultura do Estado do 
Paraná. Em 1964, na Biblioteca Pública do Paraná expõe 
individualmente. Foi homenageado com sala especial no II 
Salão de Arte Religiosa Brasileira, em 1966, em Londrina.

Três anos após a sua morte, o Banco de Desenvolvi
mento Econômico do Paraná (BADEP) inaugurava a sua 
sala de exposições em Curitiba, com mostra retrospectiva 
apresentando 87 obras executadas entre 1934 e 1963.

em

O artista trabalhando

em seu ateliê

Paisagem, óleo s/tela, 1940 — 0,755x0,860m (detalhe)



o mestreEsperando..., óleo s/tela, 1934 — 0,600x0,720m (detalhe)

Ressurreição, desenho, 1963 — 0,463x0,31 Om

Na capital paranaense, a modesta Escola de Desenho e 
Pintura de Guido Viaro funcionou, inicialmente, na Socie
dade Italo-Brasileira Dante Alighieri, passando depois para 
uma sala do Edifício Curitiba, na Avenida Luiz Xavier. En
tre seus alunos de então, alguns nomes são hoje bastante 
conhecidos nos centros artísticos do Paraná e do Brasil.

O trabalho mais importante da escola, sem dúvida, foi 
desbravar e movimentar o meio cultural de Curitiba, cha
mando a atenção do Governo para esse setor de ensino.

Em prédio anexo ao Instituto de Educação, foi funda
da, em 1948, a Escola de Música e Belas-Artes do Paraná 
(EMBAP), entidade particular que vivia da mensalidade dos 
estudantes, sem subvenção estadual. Achando que estava 
cumprida a finalidade de sua escola, Viaro levou os alunos 
ao novo estabelecimento. A EMBAP, hoje oficializada, 
teve em Viaro o seu professor mais querido e respeitado. O 
diretório estudantil dessa instituição traz hoje o nome do 
artista.

Estimular na criança o gosto pela arte e despertar sua 
criatividade foi sempre uma de suas maiores preocupações.

Sentindo a necessidade de desenvolver esse grande po
tencial, Viaro deu início a uma pesquisa inédita, que abri
ría uma nova perspectiva no universo da formação integral 
da criança. As experiências com essa primeira "escolinha 
de arte" foram iniciadas em 1937 no Colégio Belmiro 
César, consolidando-se em 1953, com o seu funcionamento 
regular.

Mesmo nesse campo, deixou refletir o seu humanis
mo, a sua profunda consciência social. Viaro afirmava que 
"as escolinhas de arte devem sair do rameirão atual, e se 
espalhar aos vários pontos da cidade, para que seu acesso 
seja facultado também aos filhos de gente pobre. Nas esco
las de bairro encontrei crianças com grande sensibilidade, Guido Viaro com as crianças



que expressavam, com total pureza e espontaneidade, o seu 
mundo interior".

"À criança se deve, portanto, prestar o maior respei
to. Já se foi o tempo em que os adultos a oprimiam".

O resultado das experiências foi surpreendente. Gra
ças ao êxito das primeiras mostras e ao apoio dos órgãos 
oficiais, foi possível desenvolver, com maior sucesso, essa 
nova. atividade. A "escolinha" pioneira recebeu, poste
riormente, a denominação de Centro Juvenil de Artes Plás
ticas, unidade hoje vinculada à Diretoria de Assuntos Cul
turais, funcionando no subsolo da Biblioteca Pública do 
Paraná.

Dentro de uma nova visão artístico-pedagógica, Viaro 
organizou, paralelamente, um curso para formação e espe
cialização de professores normalistas do interior do estado, 
posteriormente encampado e atualizado pela Casa de 
Alfredo Andersen. Como decorrência do trabalho aí em
preendido, multiplicaram-se as "escolinhas de arte" em 
Curitiba e em vários pontos do estado, modificando, por 
completo, a sistemática até então observada nesse impor
tante campo da arte na educação, hoje em franco desenvol
vimento no País.

O mestre

na escolinha de arte

Polaca, óleo s/tela, 1935 — 0,500x0,400m (detalhe)



o homemGuido Pellegrino, filho de João Batista e Santina 
Soldá Viaro, o mais velho de seis irmãos, nasceu em 
Badia Polèsine, pequena cidade da província de Rovigo, 
Véneto, Itália, a 9 de setembro de 1897 e faleceu a 4 de 
novembro de 1971, em Curitiba, onde residia desde 1930.

Os estudos primário e secundário foram feitos na 
cidade natal, onde sua família se dedicava à agricultura.

Dono de temperamento extrovertido e irriquieto, 
demonstrou, desde pequeno, uma irresistível vocação para 
a arte, contrariando, principalmente, a vontade de seu pai, 
que aspirava para o filho uma formação profissional liberal.

Tendo começado o seu aprendizado artístico aos 9 
anos, em uma escola noturna de Badia, levado por seu tio 
Antônio, também pintor, continuou os estudos na Escola 
Rossi, em Veneza e, posteriormente, no ateliê de seu tio 
Ângelo, em Bolonha (1927).

Em 1921, foi professor de desenho na modesta Escola 
Artística de Badia. Alistou-se na Marinha Italiana na Pri
meira Grande Guerra.

Atraído para o magistério, não lhe foi permitido reali
zar suas aspirações, em virtude de dificuldades encontradas 
no campo do ensino, face aos critérios estabelecidos pelo 
regime político de então.

Sentindo que, nessa ocasião, os rumos de sua vida 
profissional mostravam-se algo inseguros, resolveu, aceitan
do sugestões de parentes que residiam em São Paulo, viajar 
ao Brasil.

í
1

Desembarcou no Rio de Janeiro em 1927. Em seguida 
foi para São Paulo, onde colaborou em jornais como ilus
trador e desenhista de humor, sem abandonar, no entanto, 
os trabalhos de pintura. Na capital paulista realizou, parale
lamente, uma série de murais e serviços gráficos.

1
*

Auto-retrato, óleo s/tela, 1934 — 0,445 X 0,390m

Cristo morto, óleo s/madeira, 1957 — 1,585 X 1,040m O artista e a natureza
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Ddesconfiei. Desisti. Quando faço uma coisa com muita faci
lidade, ela não mais me satisfaz. Procuro outra".

Viaro deu muitos quadros. Deu e trocou. Uma vez 
pintava em Guaratuba, cidade do litoral paranaense, quan
do uma velha lavadeira se aproximou. Olhou a tela e per
guntou o preço. "Dois cruzeiros" respondeu o artista. "O 
senhor espere, então, que vou entregar estas camisas e já 
lhe pago os dois cruzeiros". "A velha", conta Viaro, "mo
rava numa cabana que nem assoalho tinha, mas levou o 
quadro".
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Guido Viaro recebeu, em abril de 1966, o título de 
Cidadão Honorário de Curitiba, outorgado pela Câmara 
Municipal.

A morte do pintor, que era naturalizado brasileiro e, 
"acima de tudo, paranaense de coração", como ele mesmo 
costumava afirmar, causou consternação em todo o esta
do. Morreu em sua casa, na Avenida Sete de Setembro, na 
manhã do dia 4 de novembro de 1971, quando lia no 
ateliê.
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Viaro, sua mulher D. Yolanda Mm 4

Paisagem, óleo s/tela, 1948 — 0,580x0,705m (detalhe)Não satisfeito com o trabalho que realizava em São 
Paulo, resolveu, em dado momento, deixar aquela cidade 
viajando para o sul.

"Assim, vim para Curitiba, como poderia ter ido para 
Porto Alegre ou para o Rio. Naquela época, mais do que 
hoje, era muito difícil viver só de pintura. Para ganhar 
algum dinheiro, cheguei a pintar paredes de uma casa. Fiz 
uma exposição na Associação Comercial do Paraná, onde 
vendi cada quadro por 40 ou 50 mil réis. Depois de um cer
to tempo, consegui economizar 2 contos de réis para poder 
ir ao México, entusiasmado com o movimento renovador 
dos muralistas mexicanos. Enquanto esperava a vinda do 
navio que me levaria, conheci Yolanda, aquela que seria mi
nha mulher, fato este que modificou inteiramente meus 
planos..." Casou-se em 1935.

"Logo após o casamento, dava aulas em quase todos 
os colégios de Curitiba. Lecionava 15 ou 16 horas por dia e 
quando chegava em casa ainda conseguia desenhar ou pin
tar".

'.V-

e seu filho Constantino

;;'Mr
Viaro se considerava um artista pouco comercial. 

"Sípu o pintor que menos vende em Curitiba. Só uma mi
noria é que sente como eu. Houve um tempo em que eu 
fazia aquarela. E fazia bem. Mas comecei a vender muito e

x
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Deposição, óleo s/madeira, 1956 — 1,02 X 1,04m a critica

Natureza Morta, óleo s/tela, 1954 - 0,615x0,790m (detalhe)

Infelizmente, a sua arte não é um calmante de água 
com açúcar — é um soco no peito! Não é tampouco uma 
saudosa lembrança de telas clássicas, Leonardo, mais 
Renoir e um pouco de Van Gogh; é aquilo que Gide 
queria que um livro fosse: um saco cheio de sementes...

DALTON TREVISAN, em Joaquim, Curitiba.

Estranhando a qualidade da gravura em pintores ainda 
bisonhos no óleo ou na aquarela, ouvi de Viaro essa afir
mação comovedora: "É que a gravura vem de dentro."
SÉRGIO Ml LLIET, em O Estado de São Paulo, 1958.

Entre todos os pintores paranaenses realmente hones
tos em sua arte, Guido Viaro distingue-se por um aspecto 
que torna as suas experiências e as suas pesquisas singu
larmente interessantes para uma evolução espiritual há 
muito aspirada no Paraná. Esse sinal de Viaro é a inquie
tude, a insatisfação com que permanentemente pesquisa os 
problemas de sua pintura, os problemas técnicos do arte
sanato e os problemas artísticos da interpretação.

Wl LSON MARTI NS, em O Estado de São Paulo, 1948.
Retrato do artista jovem



Mas também há de se atestar que o pintor atingiu um 
grau de equilíbrio e de posse de recursos peculiares a diver
sos gêneros picturais que o destacam no meio de certos 
inovadores incipientes, que fazem exposições sem percebe
rem que, em geral, apenas se expõem...

FLEXA RIBEIRO, em Jornal do Comércio, Rio de Janeiro.

Fariseus, estudo em monotipia, 1960 — 0,245x0,335m (detalhe)

Esse artista latino é, para o Paraná, o que Guignara 
tem sido no Rio e Minas Gerais: um artista da Europa que 
se integrou culturalmente em nosso movimento cultural e 
provincial.

ALDO OBINO, em Correio do Povo, Porto Alegre.

Tão grande é a influência deste artista sobre a geração 
nova que a história das artes plásticas no Paraná pode ser 
dividida em fases "pré" e "pós" Viaro.

HÉLIO DE FREITAS PUGLIELLI, em O Estado do Paraná.

A posição que Viaro ocupa no Paraná é a de um ar
tista que soube superar todas as restrições impostas pelo

Com Cario Barontini

e outros amigos

meio-ambiente: não se acomoda a circunstâncias locais, 
vence os tropeços das incompreensões e consegue essa 
vitória que foi animar, com a expressão e a validade da 
sua obra, o próprio meio que podería tê-lo absorvido.

QUIRINO CAMPOFIORITO, em O Jornal, Rio de Janeiro.

Foi, talvez, por ter colocado diante da realidade 
humana a sua própria alma que procurou um refúgio nos 
valores espirituais de temas religiosos, como os que figuram 
em diversos de seus quadros agora em exposições. Na



série que o autor catalogou sob o título geral de Figuras 
Místicas, encontram-se, em nosso entender, algumas das 
obras capitais do notável artista.

Os Fariseus, óleo s/papel, 1962 - 0,635x0,840m - Col. Dr. Ennio Marques 
Ferreira (detalhe)

ÂNGELO GUI DO, em O Diário de Notícias, Rio de Janeiro.

Viaro, todavia, rebelou-se contra o academismo ab
sorvente - que estrangulou até recentemente a capacidade 
de invenção de nossa gente - e sua obra se constituiu 
então, em um protesto mudo contra o estado de coisas 
semi-oficializado, contra o ar empestado da província...

EDUARDO ROCHA VIRMOND, em apresentação da Re
trospectiva Guido Viaro, do Museu de Arte do Paraná.

A sua grande fonte de inspiração só poderia ser o 
homem e o que o rodeia. Com visão subjetiva, respeita 
a integridade dos seres, embora variem técnicas e temas. 
Assim poderemos ver beleza mais formal em paisagens ou 
crianças, bem como poderemos sentir as palavras ríspidas 
e ao mesmo tempo humanamente poéticas com que descre
ve as mulheres do povo lavando roupa, ou, como boas co
madres comentam a vida do próximo, ou ainda a mãe igno
rante que segura o filho esquálido nos braços, com amor 
instintivo e quase animal.

ADALICE ARAÚJO, em Guido Viaro, Pioneiro da Pintura 
Moderna no Paraná.

Casario, óleo s/papel, 1960 - 0,590 X 0,860m — Col. Ricardo Machado Lima 
(detalhe)

... Mas o que é indiscutível é que a sua pintura sempre 
chega- a encontrar, em s-imples noções reinventadas em 
nosso tempo, alguns dos princípios eternos que tinham 
sido esquecidos.

TEMISTOCLES LINHARES, em O Estado de São Pauto 
1958.

No Gólgota, pintura .sta s/papel, 1961 — 0,635x0,930m (detalhe)

Ora, Guido Viaro, preparado em escola da época — e 
nada modernista, como nenhuma da Europa — trazia a 
educação segundo os velhos figurinos. Mas isso era positiva
mente formalístico, pois ele, em verdade, possuía na alma 
o germe da subversão.

RAUL RODRIGUES GOMES, em O Estado do Paraná, 
1964. Madona, óleo s/papel, 1960 — 0,810x0,525m — Col. Dr. Ennio Marques 

Ferreira (detalhe)

*



Ele manda o estudante caminhar sem as muletas de 
seu auxílio. Não aturde nem entope o candidato com 
regras e preceitos: a evolução deve se operar de dentro 
para fora.

Em suma, Viaro não abre seu guarda-chuva dogmá
tico e absolutista para esconder seus alunos ou abafá-los.

MARCO ARAMI, em O Dia.

Nada como os personagens bíblicos para pôr neles a 
aura divina que via em todos os homens. Desse modo 
tentou elevar os homens comuns para o enigma da Criação.

Guido Viaro tentava fazer compreender que mesmo o 
mais humilde dos homens estava fazendo parte do jogo 
mágico da vida.

AURÉLIO BENITEZ, em O Estado do Paraná, 1975.'

Senhor de temida vivacidade intelectual, o mestre 
místico que se emocionava, às lágrimas, diante da obra 
pura e espontânea das crianças, sabia, como ninguém, ser 
ferino com os falsos artistas, desabusado com as autori
dades, altivo e arrogante com os prepotentes.

ENNIO MARQUES FERREIRA, em Viaro, a Força de 
Um Artista, 1972.

Assistência Social, monotipia, 1966 — 0,360x0,480m (detalhe)

São Francisco, óleo s/papel, 1962 - 0,823 X 0,495m



Guido Viaro — 1897/1971

1952 — Prêmio de Viagem no IX Salão Paranaense de Belas-Artes.
Medalha de Ouro no Salão da Primavera, Curitiba.

1953 — Exposição na Biblioteca Pública do Paraná.
1957 — Exposição na Biblioteca Pública do Paraná.
1958 — Salão Pan-Americano de Arte, Rio Grande do Sul.
1959 — Exposição retrospectiva, reunindo telas dos últimos 10 anos,

na Biblioteca Pública do Paraná.
1960 — Medalha de Prata no Salão Farroupilha, Porto Alegre.
1961 — Retrospectiva no Museu de Arte do Paraná.
1962 — Exposição individual em Porto Alegre, organizada por

Ângelo Guido sob os auspícios do Instituto de Belas-Artes 
do Rio Grande do Sul.

1963 — Exposição na Galeria Gead, Rio de Janeiro, promovida pelo
Departamento de Cultura da SEC/PR.

1964 - Exposição individual na sala de exposições da Biblioteca
Pública do Paraná, promovida pelo DC/SEC/Paraná.

1966 — Sala especial no II Salão de Arte Religiosa Brasileira, pro
movida em Londrina pelo DC/SEC/Paraná.
Recebeu o título de Cidadão Honorário de Curitiba conce
dido pela Câmara Municipal da Capital, em 13 de dezembro.

1967 — O Departamento de Cultura/SEC publica o primeiro volume
da coleção Documentação Paranaense, com o título Guido 
Viaro — Artista e Mestre, cujo lançamento coincide com 
uma exposição retrospectiva que tem lugar na Biblioteca 
Pública do Paraná.

1968 — Sala especial no II Salão do Diretório Acadêmico da Escola
de Música e Belas-Artes do Paraná.

1969 — Exposição individual — 38 Anos de Pintura — na sala de
exposições da Biblioteca Pública do Paraná, promovida pela 
SEC/PR.

1971 — Exposição individual na Galeria Cocaco, Curitiba.
No dia 4 de novembro, morre Guido Viaro aos 74 anos de 
idade.
É dado o nome de Guido Viaro à Praça do Teatro do Paiol, 
a 12 de novembro.

1973 — Retrospectiva no Banco de Desenvolvimento do Paraná — 
BADEP.

1975 - Inaugurado o Museu Guido Viaro, a 19 de março.

1897 — Nasce Guido Viaro em Badia Polèsine, província de Rovigo, 
Véneto, Itália, aos nove dias do mês de setembro, filho de 
Santina Soldá Viaro e João Batista Viaro.
Estudos primário e secundário, em Badia.
Iniciou estudos de pintura em Veneza, continuando mais 
tarde na Escola Rossi, Bolonha.

1921 — Ensina desenho na Escola de Desenho da Prefeitura da 
Badia.
Viagem pela Europa.

1927 - Chega ao Brasil, desembarcando no Rio de Janeiro, indo em 
seguida para São Paulo, onde trabalha em jornais como 
desenhista.
Primeira mostra individual.

1930 — Transfere-se para o Paraná.
Professor de desenho em colégios particulares.

1936 — Nomeado professor na Escola Profissional República Argen
tina.

1940 — Transferido da Escola Profissional para o Colégio Estadual
do Paraná.

1941 — Exposição individual na Sociedade Dante Alighieri, Curi
tiba.

1942 — Medalha de Bronze em pintura no Salão Paranaense de
Belas-Artes.

1944 - Exposição individual no salão térreo do Edifício Garcez.
Exposição individual no Instituto de Educação do Paraná.

1945 — Participa do Salão Permanente de Arte, promovido pela Pre
feitura Municipal de Curitiba.
Exposição individual na Galeria Nigri, São Paulo.

1946 — Exposição individual na Escola Normal de Curitiba.
1947 — Exposição de aquarelas na sala de exposições, anexa ao

Hotel Moderno, Curitiba.
Medalha de Prata no IV Salão Paranaense de Belas-Artes.

1948 — Exposição individual de aquarelas e desenhos, no Rio de
Janeiro, promovida pelos Diários Associados.
Exposição na Escola de Música e Belas-Artes do Paraná.

1949 — Exposição no Instituto de Educação do Paraná.
1951 — Medalha de Ouro em pintura no VII Salão Paranaense de 

Belas-Artes.

O MUSEU

É uma das poucas casas de cultura criadas no País 
com o objetivo de preservar a obra de um único artista.

Localizado no centro de Curitiba, à rua São Francis
co, n? 319, o Museu Guido Viaro, ocupando um prédio de 
três pavimentos, abriga uma centena das mais representa
tivas obras do pintor, cedidas à instituição por meio de 
convênio firmado entre a Prefeitura e a família Viaro, 
representada pelo seu único filho, Constantino Batista 
Viaro.

O prédio onde funciona atualmente o Museu sofreu 
demolição parcial após sua desapropriação. Foi então adap
tado, com o objetivo específico de sediar a futura casa de 
arte. Dezenove dias após a aprovação do projeto, em uma 
operação relâmpago que mobilizou cerca de 50 trabalha
dores, a obra foi concluída. No dia 19 de março de 1975 o 
Museu Guido Viaro era inaugurado.

Se as obras pertencentes à família do artista permane
ceram reunidas, possibilitando a sua concentração em local 
único, o mérito deve ser creditado à pessoa de Constantino 
Viaro, que preservou intacto esse patrimônio, por consi- 
derá-lo de valor inestimável para a cultura paranaense.

A cinemateca do Museu Guido Viaro, que possui em 
seu acerco cerca de 200 filmes, muitos deles em fase de 
recuperação, é considerada uma das mais importantes do 
Pais. Propõe-se a preservar a memória cinematográfica 
paranaense e brasileira, mediante recuperação e conserva
ção de filmes. Mantém uma sistemática programação cine
matográfica, dentro de um elevado critério cultural. Pro
move cursos, seminários, debates, círculos de estudos, pes
quisa e publicações, incentivando a produção local, no sen
tido de possibilitar o surgimento de valores novos. A defesa 
e divulgação do cinema brasileiro é uma de suas mais im
portantes metas.

Dentre as finalidades do Museu estão a pesquisa, a 
documentação, a conservação e a divulgação da obra artís
tica do pintor.

Dispõe o museu de um auditório de cem lugares com 
cabine de projeção cinematográfica. Junto funcionam uma 
cinemateca, uma biblioteca, um ateliê livre, um setor de 
pesquisa e um ateliê de conservação e restauração.

A idéia de criar-se o Museu ocorreu em 1973, por oca
sião de uma retrospectiva do pintor nas salas de exposição 
do Banco de Desenvolvimento do Paraná — BADEP. Foi 
a maior e a mais bem organizada mostra realizada após a 
morte do artista. Fez ver o valor do acervo deixado pelo 
mestre e sensibilizou o então prefeito Jaime Lerner, o 
qual imediatamente providenciou um local para 
preservar esse importante patrimônio artístico.

reunir e
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de Comunicação e Programação da FCC.
• Texto calcado no opúsculo Guido Viaro — Artista e Mestre, editado 

em 1966 pelo então Departamento de Cultura/SEC/PR. Colaboraram no 
texto original Constantino Viaro, Sérgio R. Sossela, Colombo de Souza e 
Adherbal Fortes de Sá Jr., com a assessoria do DC/SEC/PR.

• Pesquisa e coleta de-dados pelo Setor de Pesquisa e Informações 
do Museu Guido Viaro.

• Programação visual a cargo de Ivens Fontoura e equipe do Setor de 
Programação e Comunicação da Fundação Cultural de Curitiba.

• Fotos de Francisco Kava Sobrinho, Sérgio Sade e Helmut Wagner e 
documentação fotográfica de Constantino Viaro, do arquivo do Museu 
Guido Viaro e da equipe do Departamento de Documentação e Divulgação.

De 3 a 21 de agosto de 1977: primeira apresentação da mostra itinerante 
Guido Viaro no Museu Nacional de Belas-Artes, Rio de Janeiro, organizada 
pelo Museu Guido Viaro, da Fundação Cultural de Curitiba.

• Patrocínio da Fundação Nacional de Arte (FUNARTE—MEC), 
Fundação Cultural de Curitiba (Prefeitura Municipal de Curitiba).

• Obras do acervo do Museu Guido Viaro (Prefeitura Municipal de 
Curitiba), do Museu de Arte Contemporânea do Paraná (Secretaria de Estado 
da Educação e da Cultura), do Clube Curitibano e dos colecionadores Ricardo 
Machado Lima, Constantino Viaro e Ennio Marques Ferreira.

• Restaurações feitas por Maria Ester Teixeira Cruz, do Ateliê de 
Conservação e Restauração do Museu Guido Viaro.

• Cartaz da exposição executado por Marcos Bento e equipe do Setor
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