. EXPOSIÇÃO STONE DECOR.
Exposição Arte em Mármore – A beleza
do mármore ao seu alcance.

O quê:
Quando:
Onde:
Horário:
Quanto:

Exposição
4 de agosto a 30 de agosto
Mutações
13h às 19h.
Gratuito

Dia 17 de agosto – das 19h às 22h – palestra sobre arte em
mármore

Criatividade e beleza na arte em mármore, granito
e quartzo na criação de peças de arte e peças
funcionais. Com a reutilização da matéria prima,
são aproveitados pedaços de pedras
subaproveitados e descartados pela linha
comercial com a preocupação de reciclar e
preservar o meio ambiente. A adoção desta
matéria prima imprime nas peças, além da
originalidade, o compromisso com a natureza.
Amplia-se o uso do mármore para elementos
artísticos inseridos no cotidiano, com muita beleza,
classe e acessível a população.

CCQ – Circuito Catarinense de Quadrinhos

.

. PROGRAMACAO CCQ .

Palestras , Oficinas, Exposição.

HALL DOS ARTISTAS

O quê:

10:00 - 19:00 | Feira de exposição com mesas com trabalhos
originais, prints de quadrinistas, ilustradores e cartunistas do
cenário catarinense.

Quando:
Onde:
Horário:
Quanto:

1ª edição do Circuito Catarinense de
Quadrinhos.
5 de agosto
Vários espaços do MESC
10h às 19h.
GRATUITOS: A feira, exposição MSP, Hqteca
Estúdio Aberto

Palestras, oficinas e o Business Hq
VERIFICAR VALORES E
DISPONIBILIDADES no site:
www.facebook.com/ccqoficial/
O Museu da Escola Catarinense - MESC, em Florianópolis,
recebe a 1ª edição do Circuito Catarinense de Quadrinhos CCQ. O evento é uma feira de exposição com mesas de artistas
locais, troca, venda e consumo de hqs (histórias em
quadrinhos).
Com a proposta de estimular o encontro entre autores e leitores
e promover as Hqs, estimular o hábito a leitura, além de
valorizar o mercado de hqs, incentivar a cultura e fornecer uma
nova opção de entretenimento.
A programação conta ainda com diversas palestras e oficinas,
onde os artistas compartilham experiências do mundo dos
quadrinhos, com o público participante.
Se você curte o mundo das Hqs, então esse evento é para
você!

PALESTRAS
10:30 - 11:30 | Mario Luiz C. Barroso e Carlos Rutz Masterclass Tradução e Adaptação
12:00 - 13:00 | Sergio Chaves e Paulo Cecconi - “Mesa
Redonda: HQ Autoral”
13:30 - 14:30 | Rodrigo Tramonte - “Humor Azul”
15:00 - 16:00 | Ricardo Manhães - “De Asterix à Tintim”
16:30 - 17:30 | João Lins - “Liga Sustentável, processo criativo”
18:00 - 19:00 |Carol Pimentel - “Papo HQ: A Vida de uma
Editora”

OFICINAS
10:00 | Curso de Mangá - com Isadora Beagle
10:00 | Caricatura - O poder da síntese com Maurizio di Reda
13:00 | Estudo e Aplicação de Cores para Ilustração com
Rebeca Acco
13:00 | Caricatura - O poder da síntese com Maurizio di Reda
(Infantil)
15:30 | Criação de Personagens com Alice Monstrinho
15:30 |Poses Dinâmicas: Desenhos de Imaginação
Observação com Carlos Ranna

e

SESSÃO DE AUTÓGRAFO
17:30 | Sessão de autógrafos do pôster oficial do CCQ, com
Lucas Ferreyra

. CAFÉ DO MUSEU .

. MESC EM ESCALA .

PALADAR DAS ARTES

CHEGA AO MESC NOVO ACERVO DISPONÍVEL
aberto ao público

Funciona de segunda a sexta das 13 às 19h.

Trata-se de uma nova parte do acervo do Museu da Escola
Catarinense, o acervo do MESC já conta com vários móveis
da empresa CIMO, conglomerado que produzia móveis para
cinemas e auditórios, onde conquistou o monopólio do
mercado diversificando com móveis escolares e linhas
institucionais de escritório, de quarto, salas, etc. uma
completa gama de produtos, sempre de alta qualidade. Com
um espírito claramente vanguardista, a CIMO antecipou
muitas teorias do Design, curiosamente, 20 anos antes da
criação da primeira escola superior de desenho industrial no
País – a ESDI do Rio de Janeiro. Hoje o acervo do MESC
possui mais de 30 reproduções dos móveis em miniaturas.
Venha conferir!

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.

AGENDA DE ATIVIDADES

AGOSTO/2017

. VISITE O MUSEU: .
Rua Saldanha Marinho, 196. - CEP: 88010-450
Centro de Florianópolis/SC
Horário de Funcionamento:
Segunda a sexta, das 13 às 19h.
. CONTATOS: .
(48) 3664-8110 · (48) 3664-8113
e-mail: museudaescola@udesc.br
site: w w w .udesc.br/museudaescola
facebook: /museudaescolacatarinense

Programação confirmada em 25/7/2017,
sujeita a alterações.

