. VÁCLAV HAVEL .

CONVERSA SOBRE PAULO .

. MIERDA BONITA .

Na metamorfose da Europa

Mesa Redonda
O que:
Mesa Redonda – Conversa Sobre Paulo
Gaiad
Quando: 19 de abril
Onde:
Hall do Museu
Horário: Início as 19h.
Quanto: Gratuito

Uma
produção
do
Grupo
Experiência Subterrânea
O que:
PEÇA TEATRAL
Quando: Sessões primeira semana

O que:

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIAS
DE OLDRICH SKÁCHA
Quando: 1 a 28 de abril
Onde:
Espaço Mutações
Horário: O mesmo do museu.
Quanto: Gratuito
A exposição apresenta uma série de fotografias

do sueco Oldrich Skacha, fotográfo que
acompanhou a vida do ex-presidente da República
Tcheca, um dos maiores personagens da história
recente.
As imagens apresetam os momentos da vida e do
trabalho de Václav Havel desde a sua atividade
política como escritor e dessidente durante as
décadas
de
1970
e
1980.

Václav Havel (1936- 2011) foi ex-presidente da
República Tcheca e lídar da Revolução de Veludo
que eclodiu em 1989 contra a então União das
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).O
evento é promovido pelo Museu da Udesc, em
parceria com o Consulado geral da República
Tcheca em São Paulo e o Consulado Honorário da
República Tcheca em Blumenau.

Acontecerá a mesa redonda intitulada Conversas
sobre Paulo, com os seguintes convidados: Antônio
Vargas, Wagner Jonasson de Lima, Edélcio Mostaço
e Sandra Makowiecky. Cada fala terá duração de 20
minutos e será mediada por Rosângela Cherem. Os
integrantes deste evento são professores do Centro
de Artes da UDESC, local onde o artista plástico
Paulo Gaiad (1953-2015) foi estudado, além de
terem participado no encerramento de sua
exposição, ocorrida na Fundação Cultural
BADESC, de 26 de novembro de 2015 a 27 de
fevereiro de 2016, sob título Impossibilias: Arquivo e
Memória em Paulo Gaiad.

Teatral

1 e 2 de abril

Sessões segunda semana
7, 8 e 9 de abril
Onde:
Horário:
Quanto:

Hall do Museu
Início as 20h.
R$ 20,00 inteira / R$ 10,00 meia

Três atores. Uma atriz e seu irmão. Um ator e seu
namorado. Um ator e a sua cunhada. Três atores, o jogo.
A sexualidade espotânea medida pelas tendências e
conflitos contemporâneos pergunta: o que excita? O que
excita na tendência do excitar-se? Mierda Bonita é uma
comédia ácida, contemporânea e despreocupada, uma
tentativa de entendera sexualidade atual, suas caixas,
suas possibilidades,

. CAFÉ DO MUSEU .

PALADAR DAS ARTES
Funciona de segunda a sexta das 13 às 19h.
Instalado no prédio do Museu, o café oferece
uma rica experiência onde paladar, arte e
história se encontram. O espaço decorado
com motivos que referenciam a cultura
catarinense é valorizado pela imponente
escada de acesso ao andar superior, onde é
possível conhecer mais da história da
educação através de painéis das escolas
mais antigas do estado. São dois ambientes
aconchegantes e confortáveis, perfeitos para
uma pausa na rotina, pequenas reuniões ou
um lanche pós visita.

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

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

AGENDA DE ATIVIDADES

ABRIL/2017

Programação confirmada em 17/04/2017,
sujeita a alterações.

