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CIC sedia votação que elegerá representantes catarinenses no CNPC
Escolha dos representantes de Santa Catarina para o Conselho Nacional
de Política Cultural será realizada no sábado (19), em Florianópolis.
Artigo em revista internacional de conservação aborda trabalho
desenvolvido pelo Ateliê de Conservação da FCC
O trabalho de restauração da obra Vista do Desterro, do pintor Joseph
Bruggemann, feito pelo Ateliê de Conservação e Restauração de Bens
Culturais Móveis (Atecor), é tema de artigo no sexto volume do International
Journal of Conservation Science.
Projeto desenvolvido no Museu Histórico de Santa Catarina é
destaque em artigo da revista Justiça
O projeto Construindo oportuniza, através de ações educativas
socioculturais, a um grupo de reeducandos da Penitenciária Estadual de
Florianópolis visitar as exposições de longa duração e as exposições
temporárias, em encontros mensais.

Irmãos expõem no Memorial Procuradoria da República
Exposição dos irmãos Joel Pacheco e Rita de Cássia Pacheco fica aberta
para visitação até dia 2 de outubro, no Memorial Procuradoria da República
em Santa Catarina.

Ibram divulga programação da 9ª Primavera de Museus
A programação oficial do evento já está disponível para consulta no site do
Instituto Brasileiro de Museus. A programação dos museus catarinenses
está disponível para consulta a partir da página 159.

Ibram inicia edição 2015 da Pesquisa Anual de Museus
PAM é fundamental para o monitoramento e a avaliação das políticas
públicas de cultura, o levantamento é online, através do site do Instituto.
Ibram lança três editais museológicos: Darcy Ribeiro, Modernização e
Sistemas de Museus
Processo de inscrição será totalmente online, pelo sistema SalicWeb, até
dia 23 de outubro.

Membros da Unasul assinam declaração contra o tráfico ilícito de bens
culturais
Reunião realizada em Montevidéu (Uruguai) reuniu representantes de
ministérios de cultura da América do Sul.

4º Congresso Internacional Interdisciplinar em Sociais e Humanidades
terá GT de Cultura Material e Patrimônio Cultural
Evento em Foz do Iguaçu (PR), em dezembro, será organizado em nove
grupos de trabalho. A data limite para envio de resumos expandidos é dia 4
de outubro.
A WFFM e sua percepção sobre as Associações de Amigos de Museus
Entrevista da Federação de Amigos de Museus do Brasil (Feambra) com Ekkehard Nümann, presidente
recém-eleito da Federação Mundial de Amigos de Museus.

FLORIANÓPOLIS | Museu de Arte de Santa Catarina recebe a maior
exposição já realizada no país dedicada a Joan Miró
Depois de passar por São Paulo, o Museu de Arte de Santa Catarina,
espaço administrado pela Fundação Catarinense de Cultura, recebe de 12
de setembro a 15 de novembro a exposição internacional.
FLORIANÓPOLIS | Museu Victor Meirelles recebe grupo de estudos Política de Acervos
Grupo realiza seu 21º encontro nesta sexta-feira, 18 de setembro, às 16h, na Sala Multiuso do Museu.

FLORIANÓPOLIS | Projeto Tamar tem programação especial para 9ª
Primavera de Museus
Programação no Centro de Visitação do Projeto, na Barra da Lagoa, segue
até dia 27 de setembro, com palestras, exposições e muito mais.
FLORIANÓPOLIS | Memorial do CEMJ promove Mostra Museus e
Memórias Indígenas para 9ª Primavera de Museus
Exposição poderá ser visitada até dia 30 de setembro, de segunda a sextafeira, das 9h às 12h e das 14h às 17h.
FLORIANÓPOLIS | Museu de Arqueologia e Etnologia da UFSC
participa da Primavera de Museus
De 22 a 25 de setembro, Museu promoverá mesas-redondas, oficinas,
encontros e visitas mediadas como parte da sua programação.
FLORIANÓPOLIS | Associação de Amigos do Museu Victor Meirelles
realiza primeira edição do Clube do Múltiplo
Iniciativa visa fomentar o colecionismo e incentivar a produção artística por
meio de sorteio de obras no Jogo da Sorte.

TIMBÓ | Noite dos Candelabros em 2015 comemora o 11º aniversário
do Museu da Música
Evento tradicional terá apresentações da Orquestra de Câmara Municipal e
do Coral Leopoldo Kurtz, dia 20 de setembro, às 19h.
VIDEIRA | Museu do Vinho comemora 30 anos com mês de
programação especial
Programação cultural segue até 20 de setembro.

RIO DE JANEIRO | Museus cariocas sediam mostra internacional de
arte contemporânea
Museu Nacional de Belas Artes e Museu Histórico Nacional recebem
exposição TRIO Bienal.
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