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Espaço das Oficinas de Arte do Centro Integrado de Cultura recebe
exposição de livros de artista em Florianópolis
A segunda edição da exposição apresenta a produção de “livros de
artista”, que são publicações produzidas por artistas, na sua maioria para
manuseio direto, assim possibilitando uma aproximação física, tátil e visual
com a sua própria produção.
Alunos surdos fazem releitura de obras de Miró em exposição na
Biblioteca Pública de Santa Catarina
Mostra Arte pelas Mãos apresenta uma coletânea de quadros pintados por
alunos surdos com idades entre 7 e 70 anos.

Galeria de Artes da Assembleia Legislativa de Santa Catarina recebe
exposição de Carlos André de Oliveira
Aberta à visitação gratuita de 30 de novembro a 11 de dezembro.

Ibram inicia inscrições para 14ª Semana de Museus
Evento ocorrerá de 16 a 22 de maio de 2016. Museus interessados em
participar devem preencher formulário eletrônico até 26 de fevereiro.

BLUMENAU | MAB abre edital para exposições de 2016
O Museu de Arte receberá propostas individuais e/ou coletivas no período
de 3 de novembro de 2015 a 22 de janeiro de 2016. As inscrições são
gratuitas e deverão ser efetuadas pessoalmente ou por via postal.
FLORIANÓPOLIS | Museu Histórico de Santa Catarina tem Política de
Aquisição e Descartes de Acervos aprovada
Documento normatiza o crescimento equilibrado do acervo do Museu
constituído por bens culturais de natureza museológica, arquivística e
bibliográfica.
FLORIANÓPOLIS | Museu Victor Meirelles oferece 30 vagas para
oficinas de encadernação manual e pintura
Projeto terá ciclo de oficinas gratuitas entre os dias 7 e 17 de dezembro.
Pré-inscrições por e-mail até dia 30 de novembro.

FLORIANÓPOLIS | Museu Histórico de Santa Catarina promove 4º
Seminário Interno de Museologia e Interdisciplinaridade
Evento trará relato de estágio interdisciplinar em museus. A historiadora
Julia Farias Inácio falará sobre sua experiência de contribuir com
atividades relacionadas à conservação e pesquisa no Museu.

FLORIANÓPOLIS | Cerca de 70 mil pessoas visitam a exposição de
Miró no Museu de Arte de Santa Catarina
Durante 65 dias, a mostra foi visitada por pessoas de 23 estados
brasileiros e aproximadamente 100 municípios catarinenses e 27 países.
Mais de 700 escolas participaram das visitas mediadas.

FLORIANÓPOLIS | Sala Cruz e Sousa homenageia o poeta
catarinense no Museu Histórico de Santa Catarina
Além dos 24 banners expostos nos gradis do Museu, a mostra conta com
uma sala especialmente dedicada ao poeta, a Sala Cruz e Sousa, onde
está exposta a urna com seus restos mortais e nas paredes informações
sobre sua vida e obra.
FLORIANÓPOLIS | Museu da Imagem e do Som recebe exposição
fotográfica de alunos da Udesc
Exposição apresenta trabalhos dos alunos do Curso de Artes Visuais da
Udesc para a disciplina eletiva de Processos Fotográficos.

JARAGUÁ DO SUL | Museu Emílio da Silva recebe exposição de
escolas municipais na Semana da Consciência Negra
Exposição Raízes africanas de Jaraguá e seus reflexos na Educação
permanece aberta à visitação até dia 28 de novembro.

JOINVILLE | Museu de Arte divulga edital de exposições para 2016
As inscrições estão abertas até 7 de dezembro de 2015, pessoalmente ou
via postal. Podem se candidatar artistas e curadores, brasileiros ou
estrangeiros, residentes ou não no país.
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