
 

 ABERTURA DA EXPOSIÇÃO “EFEMERARTE”  

 

 
 
 
A exposição “Efemerarte” nasce de um processo artístico 
desenvolvido por Clayton Balduíno (Reci Clayton) nas praias 
do litoral sul de São Paulo e de Florianópolis/SC, desde 
novembro de 2011. São desenhos efêmeros, realizados na 
areia da praia e lavados pelo mar. Antes que desapareçam, 
o artista documenta sua existência por meio de fotografias e 
vídeos. Suas obras não poluem nem deixam rastros, mas 
incitam a importantes reflexões sobre as diversas formas de 
intervenção humana na paisagem, tema necessário para 
pensar o modelo de sociedade que construímos. 
 
A noite de abertura da mostra, dia 02 de agosto, às 19h, terá 
uma performance musical com o violinista Paulo Gomes, e, 
em 23 e 24 de agosto, serão oferecidas oficinas de sand art 
terapia, nas quais o artista utilizará a areia como "tinta", 
realizando desenhos em superfícies alternativas.  
 

 
O quê: Exposição “Efemerarte” 

Quando: 02 até 31 de agosto de 2019 

Horário: Seg. a sex. das 13h às 19h, sábados das 
10h às 16h 

Onde: Hall do MESC 

Quanto: gratuito 

 

 
MOSTRA DE CINEMA FUNCINE 2019  
 

 
 
 
 
 
 
O Fundo Municipal de Cinema – Funcine é um 
Instrumento de Gestão voltado à promoção e 
fortalecimento da cadeia produtiva do audiovisual no 
âmbito do Município de Florianópolis. Entre os dias 
29 e 31 de agosto de 2019, realizará sua mostra no 
MESC. No dia 29 acontecerá a abertura com sessão 
de homenagem e exibição de curta-metragem. Já 
nos dias 30 e 31, a programação conta com exibição 
de curtas-metragem e debate com realizadores e 
produtores. 
 
 
 
 

 
O quê: Mostra Funcine 2019 
Quando: 29 a 31 de agosto de 2019 
Horário: A definir 
Onde: MESC 
Quanto: gratuito 

 



  
AGENDAMENTO DE VISITAS 

  

 
 
 

Para visitas mediadas ou visitas em 
grupo você deve agendar através dos 

seguintes contatos: 
 

e-mail: museudaescola@udesc.br 
telefones: (48) 36648110  (48) 36648113 

 

 

 

 

 

 

. 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 

AGOSTO/2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programação confirmada em 31/07/2019, 

sujeita a alterações. 


