EPIFÂNICAS: em circulação.

MOVI [ MENTE ]

ACERVO DO MUSEU DA ESCOLA

Artista Clara Fernandes

Fotógrafa Leda Lacintra

Exposição Brinquedos da Minha Infância

O que:
Quando:
Onde:
Horário:
Quanto:

O que:
EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA
Quando: 2 de dezembro a 30 de janeiro
abertura 5 de dezembro às 18h
com show de François Muleka
Onde:
Espaço Mutações
Horário: o mesmo do museu
Quanto: gratuito

O que:
Quando:
Onde:
Horário:
Quanto:

EXPOSIÇÃO AUTORAL
até 5 de dezembro
Hall do Museu
o mesmo do museu
gratuito

EPIFÂNICAS surge a partir de uma
proposição performática criada em março de
2013 na Praça da Sé em São Paulo.
Confronta os elementos simbólicos e reais
presentes naquele espaço, pressupondo
uma interatividade entre eles. Com curadoria
de Rosângela Cherem e produção de
Fernanda do Canto, o projeto tornou-se
mostra, onde reúne 9 instalações. Em 2014
foi contemplada pelo prêmio Elisabete
Anderle
de
Estímulo
à Cultura.
Foi apresentada pela primeira vez ao público
em 2015 na Fundação Cultural BADESC, em
Florianópolis e inicia uma circulação pelo
estado de Santa Catarina em 2016.

Inspirada por livros e filmes de ficção científica
e fantasia, a exposição "Movi{mente}" se trata
de imagens híbridas transmitindo uma
atmosfera surreal e mágica aos expectadores.
O nome da exposição faz analogia ao
movimento da mente, à evolução e
transformação de idéias, pois mesmo um frame
estático é capaz de transmitir a sensação de
movimento contínuo e evolução temporal.
O objetivo principal da exposição é incentivar e
disseminar a arte em todas as suas vertentes,
além de acolher artistas locais interessados em
compartilhar valores empíricos e evidenciar
seus talentos através da fotografia.

EXPOSIÇÃO PERMANENTE

longa duração
Sala Maria da Graça Vandressen
o mesmo do museu
gratuito

A coleção de brinquedos reunida pelo
professor Aldo Nunes possibilita resgatar um
aspecto muito comum de tempos passados e
que tem voltado com força: brinquedos
artesanais. São peças que podiam ser
fabricados pelas próprias crianças, com uso de
materiais do seu dia-a-dia, como madeira,
papel, argila ou objetos reaproveitados como
tampas, meias e latas. Na coleção em
exposição há apito, cata-vento, bilboquê,
dobraduras, bola de meia, pé-de-lata, peteca,
corrupio entre outros brinquedos
que
continuam encantando diferentes gerações.

ENCONTRO ANUAL CAU-SC
4º Encontro Anual dos Arquitetos de Santa
Catarina e Premiação do Concurso dos
Estudantes de Arquitetura e Urbanismo
O que:
Quando:
Onde:
Horário:
Quanto:

ENCONTRO E PREMIAÇÃO

9 de dezembro
Hall do Museu
início às 18h
aberto ao público em geral

. CAFÉ DO MUSEU .
PALADAR DAS ARTES
Um café aconchegante e repleto de memórias
no Museu da Escola Catarinense. Com
cardápio variado oferece diversas opções de
beber e comer - cafés e refrescos, tortas e
assados, entre outras delícias! Além de ser um
espaço tranquilo no coração do centro historico
perfeito para relaxar, é uma boa pedida para
uma pausa na rotina, um encontro com amigos.

Novo ponto de encontro no centro de Floripa.
Paladar das Artes, o café manezinho, feito por
gente daqui!

bAtende de segunda a sexta, das 12 ás 19h.

. VISITE O MUSEU: .
Rua Saldanha Marinho, 196.
CEP: 88010-450
Centro de Florianópolis/SC
Horário de Funcionamento:
Segunda a sexta, das 13 às 19h;
Sábado das 10 às 16h.
Entrada Gratuita

. CONTATOS: .
(48) 3664-8110 · (48) 3664-8113
e-mail: museudaescola@udesc.br
site: www.udesc.br/museudaescola
facebook: /museudaescolacatarinense

AGENDA DE ATIVIDADES

DEZEMBRO/2016

Programação confirmada em 28/11/2016,
sujeita a alterações.

