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Ibram realiza pesquisa sobre a 13ª Semana de Museus
O resultado irá ajudar o Ibram a planejar ações futuras de fomento para o
setor e avaliar a eficácia da iniciativa. Para participar, basta responder o
questionário que se encontra na página do Instituto até o dia 30 de junho.

Fundação Catarinense de Cultura investe em microscópio eletrônico
para análise de materiais em restauração
A tecnologia holandesa é capaz de ampliar em até 100 mil vezes a
imagem das amostras de obras e esculturas de arte, facilitando a
identificação dos elementos e morfologia dos materiais e proporcionando
resultados mais precisos e confiáveis.

Urupema inaugura Casa da Cultura
Casa da Cultura Ana Paula da Silva Souza será inaugurada nesta sextafeira (29), às 18h30min.

7º Encontro Paulista de Museus será de 24 a 26 de junho
Evento ocorrerá em cinco locais diferentes: Palácio dos Bandeirantes,
Museu da Imigração, MAM-SP, Museu Afro Brasil e Auditório da Bienal.

Espaços administrados pela Fundação Catarinense de Cultura
recebem mostras da Bienal de Design 2015
Quatro mostras estarão em espaços administrados pela FCC: Design
Tecnológico, no Espaço Lindof Bell; Design para todos, no Masc; Design
participativo no MIS; e Design holandês no palácio do povo no MHSC.

Fundação Cultural Badesc redebe exposições de Lilian Barbon e
Radilson Carlos Gomes em Florianópolis
Autorretrato fica aberta à visitação até 26 de junho. Já Haiti Bombagai
encerra no dia 12 de junho. Ambas têm entrada gratuita.

Fundação Catarinense de Cultura lança dicionário de Museologia
Publicação em parceria com o ICOM-BR e UFSC será lançada no dia 16
de junho, às 14h30min, no Auditório do CFH da Universidade Federal de
Santa Catarina.

Bienal Brasileira de Design expõe em Criciúma
Associação Empresarial de Criciúma recebe a exposição “O Design nos
Une: gráfico, moda, produto” até dia 12 de junho.

Timbó recebe Encontro Sul Brasileiro de Colecionadores
Evento acontece nos dias 6 e 7 de junho, no Timbó Park Hotel, das 8h às
18h, com entrada gratuita.

Fundação Cultural de Navegantes lança edital para projetos de Artes Visuais
Ao todo serão 12 projetos selecionados e cada um vai receber um prêmio de R$ 1.500,00 pela
exposição. As inscrições seguem até o dia 12 de junho.

Past Food une hábitos alimentares do passado e do presente em
museus de Joinville
Projeto do Museu Arqueológico de Sambaqui de Joinville (MASJ) e da
Universidade da Região de Joinville (Univille) termina dia 29 de maio.

Museu Victor Meirelles tem novo endereço eletrônico
Administração do Museu conta com a colaborações atualizando o
endereçamento, apontamentos e compartilhamentos pelas redes
sociais. Novo site é museuvictormeirelles.museus.gov.br

Noite da Sopa resgata história da II Guerra Mundial no Museu da Paz
1ª Noite da Sopa dos Expedicionários será no dia 6 de junho, a partir das 17h, em Jaraguá do Sul.
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