. TRAÇOS URBANOS .

PARQUE GRÁFICO .

. GENTILEZA QUE CONQUISTA A MESA .

Nossa rua, Espaço Urbano.

Feira de Arte e Impressão
O que:
Feira de exposição, troca, venda e

Curso de Aperfeiçoamento
O que:
Formação
Quando: 22 de maio

O que:
Quando:
Onde:
Horário:

Quanto:

INTERVENÇÃO URBANA – Palestras ,
debates e dinâmicas.
05 e 06 de maio
Hall do Museu
Primeiro dia 05/05
19h às 21h30
Segundo dia 06/05
09h às 13h.
Gratuito, vagas limitadas. Necessita
inscrição;

Vem com objetivo executar ações que contribuam para a
requalificação dos espaços públicos e de uso coletivo de
Florianópolis. Essa é a meta do movimento Traços
Urbanos, formado por um grupo transdisciplinar com
dezenas de pessoas de diferentes competências e áreas
de atuação. Em comum, elas compartilham o interesse de
transformar a cultura urbana a partir da revitalização de
diversas regiões da cidade. Iniciado em agosto por um
grupo de arquitetos e urbanistas, a partir de uma conversa
informal entre amigos, o movimento foi sendo ampliado e
hoje reúne 60 pessoas, entre arquitetos e urbanistas,
engenheiros, designers, jornalistas, artistas plásticos e
educadores, atuantes nos setores privados e públicos.

consumo de produções gráficas e
publicações independentes
Quando: 19 a 21 de maio
Onde:
Horário:
Quanto:

Hall do Museu
Abertura 16h até 19h.
Demais dias 13h às 19h.
Gratuito

O universo gráfico se encontra em um processo de
padronização e mecanização, vitimado pelo mercado
globalizado, onde projetos são concebidos em um modelo que
prioriza produções de menor custo e maior tiragem, gerando
peças sem o menor diferencial em meio a tantos outros
igualmente padronizados. O propósito aqui é fazer exatamente
o oposto: valorizar o movimento craft, que une o conhecimento
do criador com suas habilidades manuais para criar arte e
originalidade em cada peça. O objetivo principal da Parque
Gráfico – Feira de Arte Impressa é, portanto, reunir esses
produtores (expositores) com público entusiasta, consumidor,
curioso, apreciador das artes impressas; e até mesmo com
quem não sabe do que se trata, a fim de fomentar, incentivar e
promover o mercado alternativo das produções gráficas
independentes.

Onde:
Horário:
Quanto:

Sala Cassandra
Início as 14h até 18h.
Inscrição para o curso: R$ 60,00

Trata-se de um curso com duraçãoo de 4 horas para
aperfeiçoamento de garçons e equipes de
atendimento de estabelecimentos de alimentação
(restaurantes, bares e padarias). O curso é
destinado aos profissionais que trabalham nas
proximidades de Centro Histórico.

. 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

AGENDA DE ATIVIDADES
. CONTATOS: .

MAIO/2017

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

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

