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Ibram abre inscrições para 12ª Semana de Museus

De 29 de novembro de 2013 a 07 de fevereiro de 2014, museus e
outras entidades culturais poderão se inscrever para participar
dessa ação coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus. Evento
ocorrerá de 12 a 18 de maio de 2014.
CNC aprova 23 propostas para o setor de museus

O encontro, que reuniu 1.745 participantes, incluindo 953
delegados dos 26 estados e do Distrito Federal, aprovou 64
propostas como diretrizes para a área da Cultura nos próximos
anos, sendo que 23 delas dizem respeito ao campo museal.
Fundação de Arte de Ouro Preto oferece curso técnico em Conservação e Restauro

Reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), o curso, com carga horária de 1552 horas,
tem como finalidade formar profissionais técnicos capacitados para analisar, diagnosticar e
intervir em bens culturais móveis.
Espaço STJ recebe propostas para exposições

O Espaço Cultural STJ, em Brasília (DF), recebe até o próximo dia 19 inscrições de propostas
para a realização de exposições de artes plásticas em 2014.
Embaixada dos Países Baixos financia iniciativas em Patrimônio Cultural

Embaixada do Reino dos Países Baixos em Brasília está com inscrições abertas para o
financiamento de iniciativas brasileiras na área do Patrimônio Cultural Comum entre o Brasil e
os Países Baixos, com início em 2014.
Prefeitura Municipal de Chapecó abre editais para exposições 2014

A Prefeitura Municipal de Chapecó está com editais abertos para as exposições 2014. Os
arquivos estão disponíveis para download ao fim desta matéria.

Exposição retrata cultura açoriana no Museu Etnográfico Casa dos
Açores

Vivências traz o olhar romântico de Solí para elementos que a
artista considera mágicos em cenas do cotidiano. São 19 quadros e
oito esculturas que retratam os costumes e o folclore do litoral
catarinense.

Fotografia ganha destaque na exposição que encerra o ano no Masc

Mostras Fotografia(s) Contemporânea Brasileira: Imagens, Vestígios
e Ruídos; e Fotografias de Paulo Greuel na Coleção Chateaubriand
ficam abertas à visitação de 12 de dezembro a 2 de fevereiro.

Fundação Hassis promove II Mostra de Arte Contemporânea Lote 7

Participam da exposição os artistas Adriana Maria dos Santos, Iam
Campigotto, José Carlos da Rocha, Juliana Crispe, Manohead,
Lemmas e Tharciana Goulart. Curadoria de Denilson Antonio.

A Fundação Catarinense de Cultura, por meio do Sistema Estadual
de Museus de Santa Catarina, agradece a todos que colaboraram na
caminhada de 2013.
As atividades foram muitas: discussão e aprovação do Plano Setorial de
Museus, as oficinas do Programa de Capacitação Museológica, ciclo de
palestras Conversando sobre Museus, 4º Fórum de Museus de Santa
Catarina, lançamento da Coleção Estudos Museológicos, as inúmeras visitas
e orientações técnicas prestadas aos museus, além de várias outras ações
internas e externas. A cada ano, novas demandas e avanços são
confirmados. Percebemos o avanço do processo, que tem mantido
continuidade e, com isso, está sendo consolidado. Contamos com sua
participação em 2014.
Retornaremos com o Informativo a partir de fevereiro de 2014.

Boas festas!

“No fim tu hás de ver que as coisas mais leves são as únicas que o vento não conseguiu levar:
um estribilho antigo
um carinho no momento preciso
o folhear de um livro de poemas
o cheiro que tinha um dia o próprio vento...”
(Mario Quintana)
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