
 
 MESC ANTES E DEPOIS  

 

De novembro a janeiro o Museu da Escola 
Catarinense expõe no espaço Mutações 
uma amostra do processo de reforma que 
o museu passou em 2013. Nessa 
exposição o público pode conferir as 
transformações que as salas sofreram a 
partir das fotografias de antes, durante e 
pós-reforma. 
 

 
 

 

 

 
 EXPOSIÇÃO NEPHELE 

 

Dia 12 de dezembro, abriremos no Museu da 
Escola Catarinense, a exposição NEPHELE 
(FRAGILE), de Cristina Brattig Almeida. 
Aguardamos você. A escultora Cristina Brattig 
Almeida nos apresentará uma instalação com 
suas ninfas. Ninfa é conhecida como a 
divindade que habita os lagos, florestas, 
bosques, rios, montanhas e demais 
ambientes da natureza (mitologia grega). 
Nephele também é o nome de uma espécie de 
mariposa, atraída pela luz. Cristina 
materializou suas ninfas como Nephele, ninfa 
das nuvens.  A ninfa, imagem-sintoma, 
sobrevive e retorna, do mundo antigo para o 
século XXI, no hall do museu, mostrando sua 
potência.  
Exposição acontece do dia 12 de dezembro 
de 2018 até o dia 28 de fevereiro de 2019. 

 
O quê: Exposição Nephele (Fragile)  

 
Quando: Abertura 12 de dezembro de 

2018 
Horário: 19h 
Onde: Hall do MESC 
Quanto: gratuito 
 

 
 EXPOSIÇÃO QUADROS  

 

 
 
A exposição Quadros mostra o trabalho de 
tapeçaria de Cecilia Vilela realizado durante 
mais de vinte anos, com reproduções de 
reconhecidas pinturas que fazem parte do 
repertório da História da Arte Ocidental. As 
tapeçarias escolhidas para compor a mostra 
reproduzem quadros de Diego Rivera, René 
Magritte, Marc Chagall, Vittorio Zecchin, 
Gustav Klimt, Cícero Dias, Rodrigo de Haro e 
Tarsila do Amaral. 
 

Curadoria: Lucila Vilela 
Abertura + Performances Tableau Vivant 

O quê: Exposição Quadros - 
Tapeçarias de Cecilia Vilela 

Quando: 15 de janeiro de 2019 
Onde: MESC 
Horário: 20:15h 
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 

JANEIRO/2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programação confirmada em 08/01/2019, 

sujeita a alterações. 


