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FCC apoia Seminário de Conservação-Restauração em Florianópolis
Neste ano, o tema do seminário é Tecnologias Aplicadas à Conservação
do Patrimônio Cultural e a programação conta com palestras,
comunicações e oficinas com profissionais da área.

Comissão Nacional de Incentivo à Cultura aprova mais de R$ 15
milhões para captação na área de museus
Reunião de agosto da CNIC permite a 11 projetos captação de recursos
via Lei Rouanet.
Funarte publica quatro editais para artes visuais
Ao todo, serão selecionados 55 projetos nesse segmento, com foco em
exposições, fotografia e acervos museológicos. O investimento total nestas
premiações é de R$ 4,795 milhões. As inscrições estão abertas até dia 9
de setembro.

"Mário de Andrade e seus dois pintores: Lasar Segall e Candido
Portinari" chega a São Paulo
Exposição celebra mais de duas décadas de admiração e amizade entre
os artistas, além de homenagear os 70 anos de falecimento de Mário de
Andrade.

Terra de Portinari realiza exposição em homenagem ao artista
Exposição pode ser visitada até dia 23 de agosto, no Museu Casa de
Portinari, em Brodowski, São Paulo.

Academia Luso Italiana oferece novo curso online
Centro Luso Italiano de Conservação e Restauro, por meio da plataforma
online Academia Luso Italiana, oferece o curso "Um Roteiro Barroco. Viajar
pelo barroco com D. Pedro".

Diretoria do Ibram faz caravana a museus no Rio
Caravana visitou sete museus no estado do Rio de Janeiro, a fim de
alcançar melhorias de gestão e aproximar a direção do Instituto de suas
unidades.

Programa Pontos de Memória faz levantamento de inventários
participativos
Redes territoriais e temáticas de memória e museologia social devem
enviar seus formulários até dia 10 de setembro.

Museu de Arte Sacra de São Paulo recebe encontro de Palácios,
Museus-Casas e Casas Históricas
Evento ocorrerá no dia 31 de agosto na capital paulista.

Tamar Floripa é um dos cinco museus mais visitados do Brasil
Formulário de Visitação Anual divulgado pelo Ibram também classifica o
Centro de Visitantes de Florianópolis como o museu mais visitado de SC.

Museu da Imagem e do Som promove exposição sobre câmeras e
processos fotográficos
“Câmeras: entre o clique e a foto” conta com itens do acervo e peças
doadas recentemente ao Museu pelo comunicador Aguinaldo Filho.

Museu Victor Meirelles comemora aniversário do patrono com
abertura de exposição em Florianópolis
Exposição celebra os 183 anos de nascimento de Victor Meirelles e os 150
anos do Combate Naval do Riachuelo.

Museu Histórico de Santa Catarina recebe exposição de armaduras e
armas de guerreiros medievais
Segunda edição da exposição "Guerreiros: do bronze ao aço" - de 14 de
agosto a 11 de outubro - oferecerá oficinas de tiro com arco e de espada
medieval.

Museu da Udesc recebe doação de obras do artista e educador
catarinense Aldo Nunes
Familiares do artista foram recepcionadas pela diretorado Mesc, Sandra
Makowiecky.

Museu de Arte de Santa Catarina organiza quinta edição do Gerações
Masc e abertura de exposição de longa duração
Meyer Filho é tema do quinto Gerações do Masc no mesmo dia em que o
Museu reabrirá sua exposição de longa duração com obras que deram
início à sua coleção da década de 1940.

Memorial da Procuradoria da República em Santa Catarina recebe
exposição de trabalhos em metais
Mostra Arteiro: Trabalhos em Metais reúne obras do paulista Claudio Pinto
da Silva até o dia 28 de agosto. Entrada gratuita.

Unesc recebe exposição de artista capixaba
BeatriZanchi expõe no Espaço Cultural Unesc - Toque de Arte, até dia 18
de setembro.

FCC leva a Mafra exposição Guerra do Contestado: 100 anos de
memórias e narrativas
A exposição foi aberta no dia 11 de agosto e poderá ser visitada até o dia
26 de outubro no hall da biblioteca da Universidade do Contestado (UnC) Campus Mafra.
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