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Mensagem de fim de ano SEM/SC
Habitualmente, ao final de um ano, avaliamos as expectativas e as
realizações ocorridas durante esse período que passou. Com o Sistema
Estadual de Museus (SEM/SC) não é diferente. Nos anos anteriores,
sentimos prazer em apresentar o balanço das ações realizadas. Em 2015,
mesmo que ocorrido o planejamento de ações e previsão de continuidade
dos programas, acabamos ficando na expectativa, atingidos por um corte
orçamentário global.
Por conta disso, trabalhamos muito em projetos e estudos internos, que
demandavam igual dedicação, porém, os resultados desse trabalho
somente chegarão aos profissionais de museus a médio e longo prazo.
Apesar das limitações desse ano, mantemos a expectativa para que em
2016 consigamos desenvolver nossos projetos que ficaram retidos e, por
fim, restabelecer a regularidade e continuidade de nossas ações para o
campo museológico catarinense.
Feliz 2016!
Coordenação do Sistema Estadual de Museus e equipe

Oficina de gravura promove exposição ao ar livre no CIC
Mostra será aberta no dia 19 de dezembro e ocorrerá no jardim do Centro
Integrado de Cultura, em Florianópolis.

Exposição de Albertina Prates incita reflexão sobre o homem e seu
cotidiano no Espaço Lindolf Bell, no CIC
O sagrado cotidiano e o homem é o tema da exposição Ponto Fora da
Curva, da artista Albertina Prates, no Centro Integrado de Cultura, em
Florianópolis.
Fundação Cultural Badesc lança edital de ocupação para 2016
A seleção é aberta às diferentes linguagens visuais, incluindo pintura,
gravura, desenho, escultura, fotografia, objeto, instalação, videoarte, arte
digital, entre outras possibilidades. As inscrições são gratuitas e ficarão
abertas até 29 de fevereiro.
Exposição de Paulo Gaiad ocupa todos espaços expositivos da
Fundação Cultural Badesc
Mostra compreende desde o início da carreira do artista nos anos 80, até
trabalhos mais recentes. Visitação até 21 de janeiro de 2016, no centro de
Florianópolis.

Alesc recebe exposição do artista Décio David
Mostra "Cenas do Cotidiano" poderá ser visitada até 11 de dezembro, no
Espaço Didático Cultural da Assembleia Legislativa, em Florianópolis.

FLORIANÓPOLIS | Fê Luz leva poesia visual ao MIS/SC
Exposição Palavra em Fluxo fica aberta à visitação gratuita até 9 de
fevereiro de 2016 no Museu da Imagem e do Som de Santa Catarina,
localizado no Centro Integrado de Cultura (CIC).

FLORIANÓPOLIS | Jornalista Néri Pedroso fala sobre Harry Laus no
Gerações Masc - Museu em Movimento
No dia 16 de dezembro, às 16h30min, a 9ª edição do projeto Gerações
Masc - Museu em Movimento terá a participação da jornalista Néri
Pedroso em encontro que irá enfocar Harry Laus. No Museu de Arte de
Santa Catarina, com participação gratuita.

FLORIANÓPOLIS | Museu Histórico de Santa Catarina prorroga
exposição que homenageia Cruz e Sousa
Foi prorrogada até 15 de dezembro a exposição João da Cruz e Sousa: O
Poeta da Ilha, que homenageia o simbolista pela passagem do seu 154º
aniversário em novembro.

FLORIANÓPOLIS | MIS/SC disponibiliza Mostra de Cinema Itinerante
Penna Filho para instituições culturais e educativas
As instituições interessadas em realizar as exibições em 2016 já podem
entrar em contato com o Museu da Imagem e do Som pelo e-mail
agendamentomis@fcc.sc.gov.br ou pelo telefone (48) 3664-2653.

JARAGUÁ DO SUL | Museu Histórico Emílio da Silva recebe peças
que recriam a indumentária de Jourdan
As peças criadas pelas alunas do curso Técnico em Modelagem do
Vestuário do Senai serão doadas ao Museu e expostas na sala temática
de colonização.
JOINVILLE | Museu Arqueológico de Sambaqui sedia Seminário do
Grupo de Estudos em Arqueologia e Cultura Material
Museu recebe evento promovido pelo Mestrado em Patrimônio Cultural e
Sociedade, Especialização em Arqueologia, Grupo de Pesquisas
Interdisciplinares de Patrimônio Cultural e Linha Estudos em Arqueologia e
Cultura Material da Univille.

JOINVILLE | Museu de Arte encerra ano com abertura de exposições
e apresentação musical
O MAJ encerra a sua programação do ano de 2015 com a abertura
simultânea de duas exposições já apresentadas “Expogravuras 2015” e
“Casa de Ottokar Dörffel: Templo e Museu”, no dia 12 de dezembro de
2015 (sábado), a partir das 12h.
RANCHO QUEIMADO | Casa de Campo do Governador Hercílio Luz
tem decoração especial de Natal
Museu administrado pela FCC em Rancho Queimado está iluminado com
cascatas de Natal, presépio luminoso, guirlanda na janela, decoração na
sacada e um presépio em madeira no jardim, feito por artesãos locais.

TIMBÓ | Museu da Música recebe apresentação do Acústico
Musicarte
Nesta edição, os alunos de piano, teclado, violino, violão, flauta doce e
iniciação musical trarão versões de músicas clássicas, acompanhados
pelas professoras Ariadne Soncela e Noika Roeder Zipf.
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