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Participe do cadastro dos museus catarinenses
Objetivo do SEM/SC é mapear o panorama museal do Estado e elaborar
um diagnóstico mais aprofundado que identifique suas potencialidades e
limitações.
SEM/SC procura por estagiário de Museologia
O candidato deverá estar cadastrado no programa Novos Valores, cursar
entre a 3ª e a 8ª fase de Museologia e ter conhecimentos de informática
e rotinas administrativas.

Conversando sobre Museu discute conservação preventiva para
reservas técnicas em Tubarão e Concórdia
As duas primeiras edições do ano ocorrerão em Tubarão (17/3) e
Concórdia (20/3). As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pela
Internet.

Atecor divulga selecionados para estágio supervisionado em
Conservação
Estágio quer capacitar profissionais para atuarem na rede do Sistema
Estadual de Museus (SEM/SC).

Artistas visuais catarinenses podem divulgar trabalhos em guia
cultural
A proposta do guia é realizar um roteiro cultural para fomento das artes
visuais no Estado.

Concurso de fotos de Florianópolis celebra 20 anos
Concurso Foto Grafia da Cidade – 20ª Maratona Fotográfica de
Florianópolis já está recebendo inscrições de profissionais, estudantes e
apaixonados pela arte de fotografar.

Teia da Diversidade: lançadas chamadas para mostras, marca e
cobertura
Os editais se destinam ao cadastro de propostas de artístico-culturais
para a Mostra Artística e Atividades Formativas, Feira da Economia
Solidária e Criativa; e processos seletivos voltados à escolha da marca
do evento e para a cobertura colaborativa.

Ibram define Conselho Consultivo do Patrimônio Museológico
Composto por 21 representantes de entidades ligadas ao setor cultural e
da sociedade civil, o órgão terá, entre outras, a atribuição de definir bens
culturais e coleções que deverão ser declarados de interesse público.

IV Fórum Catarinense de Gestores Municipais de Cultura será em São
Francisco do Sul
Evento ocorre dias 24 e 25 de março no litoral norte catarinense. O
objetivo é proporcionar a integração das regiões catarinenses, além de
promover o debate das políticas públicas do setor cultural.
Fundação Cultural sedia festa literária pela paz em Blumenau
Tudo pela harmonia e a vida sem conflitos. É o que prega a 2ª Festa
Literária pela Paz (2ª Flipaz), que ocorre em Blumenau de 11 a 14 de
março.

VIII Conferência Municipal de Cultura de Blumenau será em abril
Inscrições estão abertas e podem ser feitas pela Internet. Evento será no
dia 5 de abril, no auditório Bloco J da Furb.

Centro Cultural Vila Itoupava oferece oficina gratuita em Blumenau
Na primeira atividade deste ano, os participantes vão aprender a elaborar
porta tesouras. Dia 26 de março, com participação gratuita.

Unesc promove ciclo de palestras sobre Políticas, Cultura, Arte e
Mercado em Criciúma
Evento tem o objetivo de oportunizar a ampliação do acesso à
informação e garantir espaço para amplas discussões acerca de temas
relacionados às artes visuais e à situação atual das políticas públicas na
área cultural.
Edital promoverá exposição e venda de artesanato na Copa
As Vitrines Culturais promoverão, entre 12 de junho e 13 de julho de 2014, exposições e
comercialização de artesanatos de alta qualidade de todos os estados do Brasil.

Mostra Translitorânea abre sala expositiva do Museu da Escola
Catarinense
A mostra de artista de Santa Catarina reunirá imagens fotográficas
captadas ao longo da BR-101, uma das maiores rodovias do Brasil que
corta o país de norte a sul.

Ceom/Unochapecó recebe acervo da Colonizadora Bertaso
Durante o seu período de atuação foram gerados muitos documentos
com datas entre 1920 a 1990. Entre eles guias de terras, contratos de
compra e venda, recibos de pagamento, balancetes contábeis, cadernos

de anotações, correspondências, mapas, entre outros
Museus apresentam as memórias do batismo
Mostra no Museu de Hábitos e Costumes é um registro do ritual
preservado nas mais diversas correntes cristãs. Aberta à visitação até 23
de junho.
Museu de Arte de Blumenau abre sua primeira temporada de
exposições
Evento terá lançamento das mostras Miradouro Blumenau (Fabiana
Wielewicki); A Margem (Coletivo Garapa); Entre a Fé e a Febre (Guy
Veloso); Jam Session (Avani Stein); Dos Arquivos de Willy Sievert (Willy
Sievert); e Deo Ignoto (Audrian Cassaneli).
Arte e ecologia unidas em exposição na Unesc
Mostra é o resultado de uma coletânea de obras feitas por artistas de
diferentes países da América do Norte, Central e do Sul, durante a Eco
92, que ocorreu no Rio de Janeiro. Até 4 de abril, em Criciúma.

Masc recebe aulas de Teoria e História da Arte de curso da Udesc
O Masc será sala de aula para os alunos da disciplina Teoria e História
da Arte V, do curso de Artes Visuais da Universidade do Estado de Santa
Catarina (Udesc).

Mês de março está recheado de boas atrações no Museu da Música em Timbó
Dia 16 de março, apresentação do projeto Núcleo Base (acústico de pop e rock nacional e
internacional); dia 18 de março, é a vez do grupo HarpFusion.

Museu em Destaque: Casa de Campo do Governador Hercílio Luz
O museu abriga uma coleção de moedas, mobiliário do tempo em que
Hercílio Luz habitou o local, além de móveis, roupas e objetos doados
pela comunidade e que remontam à colonização alemã em Rancho
Queimado.
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