Edição nº 73 - Florianópolis, 16 de outubro de 2015

Fundação Catarinense de Cultura promove II Seminário de
Conservação de Igrejas e Arte Sacra em Porto Belo
Seminário tem o objetivo de difundir a importância da preservação das
obras de arte sacras a bispos, párocos, vigários, padres, administradores,
fiéis e comunidades, que buscam capacitação para salvaguardar, de forma
adequada, esses bens tão valiosos.
Exposição no Centro Integrado de Cultura, em Florianópolis, retrata
sensualidade das mulheres com câncer de mama
Espaço Lindolf Bell recebe até 25 de outubro a exposição “Ártemis: deusa,
mulher, guerreira”. Entrada gratuita.

Coloque sua instituição no Informativo do SEM/SC
Fundação Catarinense de Cultura convida instituições museológicas, espaços de cultura e demais espaços
de memória de Santa Catarina a entrarem no informativo quinzenal.
Museologia da UFSC promove exposição que discute o que é o tempo
Mostra "Quanto tempo o tempo tem?" estará na galeria do Centro de
Convivência da UFSC, em Florianópolis, até dia 6 de novembro.

Semana de Ocupação Urbana de Criciúma divulga selecionados para
edição 2015
A SOU selecionou as seis atrações que participarão da 3ª edição que ocorre
entre os dias 23 a 28 de novembro.

Fundação Cultural Badesc leva nova exposição e cineclubes ao centro
de Florianópolis
Espaço recebe exposição e quatro exibições de filmes entre 13 e 16 de
outubro.
Unesc lança especialização em Teoria e História da Arte
Universidade do Extremo Sul Catarinense oferece o curso em Criciúma.

Plano de Cultura é validado em Imbituba
A validação foi feita na 3ª Conferência Municipal de Cultura e trouxe
importantes decisões para políticas públicas culturais.

Programação de aniversário do Forte Marechal Luz em São Francisco do Sul
Palestras, abertura da exposição itinerante sobre o sistema defensivo de Santa Catarina, apresentação de
livro e cerimonial fazem parte dos eventos programados para os dias 11,15 e 16 de outubro.
Assembleia Legislativa recebe exposição Dança em Florianópolis
Obras ficam expostas até 30 de outubro, na Galeria Ernesto Meyer Filho.

Start-up oferece capacitações na área de gestão de conhecimento e
memória
Cursos podem ser feitos tanto presencialmente, quanto a distância e o
aluno tem liberdade para escolher conteúdos, datas e horários.

Faculdade de Letras Universidade do Porto abre inscrições para
apresentação de comunicações e artigos no Congresso Internacional
Evento ocorrerá nos dias 20, 21 e 22 de abril de 2016, com o tema GENIUS
LOCI: lugares e significados.

CRICIÚMA | Museu de Zoologia da Unesc lança website
Na página é possível conhecer a história do Museu, suas exposições,
atividades de pesquisa, além dos programas educativos que são oferecidos
à comunidade escolar.

FLORIANÓPOLIS | Museu Histórico de Santa Catarina completa 37
anos de criação
MHSC tem um planejamento intenso para realizar serviços de qualidade e
ser referência enquanto museu de história no Sul do Brasil.

FLORIANÓPOLIS | Museu Victor Meirelles promove oficinas de
fotografia em parceria com a Funarte
Oficinas são voltadas a profissionais ligados a instituições culturais e de
memória. Inscrições abertas até dia 12 de novembro pelo e-mail do Museu.

FLORIANÓPOLIS | Museu Histórico de Santa Catarina sedia exposição
beneficente da Casalar Emaús
Ao todo, 45 quadros e 10 esculturas estarão expostos na Sala Martinho de
Haro. No dia 23 de outubro ocorrerá, no próprio Museu, a partir das 19h, o
leilão beneficente com todas as obras doadas.

JARAGUÁ DO SUL | Museu WEG abre exposição em homenagem a
Eggon João da Silva
Exposição apresenta documentos, fotos de família e objetos pessoais que
ajudam a contar sua trajetória profissional de sucesso. Mostra permanece
em Jaraguá do Sul até 14 de novembro.

JARAGUÁ DO SUL | Museu Histórico Emílio da Silva promove mesa
redonda sobre Integralismo em Jaraguá do Sul
Objetivo é promover uma análise aprofundada sobre as gerações das
famílias que participaram da Ação Integralista Brasileira (1932-1937),
movimento político responsável por enraizar marcas ainda hoje presentes
no Vale do Itapocu.
PORTO UNIÃO | Castelinho recebe comemoração ao Dia do Tropeiro
A exposição é organizada pela Casa Cultural Aníbal Khury, com abertura no
dia 20 de outubro.
TIMBÓ | Museu Casa do Poeta recebe exposição Diversidade
As obras expostas terão temas variados, onde as cores se misturam e encantam pela leveza dos traços,
inspirações e cenários retratados pelos artistas.
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