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N
o próximo dia 21 de 
setembro o Museu da Escola 
Catarinense da Udesc (Mesc) 
atrairá todos os olhares. O 

local, uma edifi cação neoclássica de 1922, 
foi escolhido para abrigar a Pinacoteca 
Casa Nova, mostra de decoração e design 
realizada pelo Diário Catarinense.

Não é só devido ao evento, que abrirá 
suas portas aos visitantes, mas pela luz que 
envolverá todo o prédio a partir deste dia. 

– Estamos trabalhando este ano com 
a iluminação externa do edifício, assim 
como ano passado fi zemos na Escola Bási-
ca Silveira de Souza. O projeto foi pensado 
de forma a valorizar a arquitetura histórica 
do Mesc. O trabalho com o contraste de luz 
e sombra permite com que os elementos 
arquitetônicos se destaquem e possamos 
contemplar a beleza das formas também à 
noite. É um dos trabalhos que fi cará como 
legado para o museu e para a própria cida-
de – ressaltam Marina Makowiecky, Paola 
Simoni e Claudia Brandão, do escritório 
Allume Arquitetura, responsável pelo pro-
jeto de iluminação de toda a fachada do 
museu durante a exposição.

Segundo as profissionais, o trabalho visa 
valorizar o edifício construído e a arquitetu-
ra existente. O objetivo foi trabalhar com led 
– que possibilita maior flexibilidade, me-
nor potência instalada, menor consumo de 
energia e maior durabilidade dos equipa-
mentos – para que a manutenção seja me-
nos frequente e assim garantir que o Mesc 
permaneça em destaque por mais tempo.Fachada do Mesc ganhará iluminação com a realização da Mostra Casa Nova

ALLUME ARQUITETURA DE ILUMINAÇÃO

VIDA AO

SERVIÇO

Pinacoteca
Casa Nova 2013

● Quando – de 21 de 
setembro a 27 de 
outubro de 2013

● Onde – Museu da 
Escola Catarinense 
(Mesc) – Rua Saldanha 
Marinho, 196, no Centro 
de Florianópolis 

● Horários – terça a 
sexta-feira, das 17h 
às 22h. Sábados e 
domingos das 14h às 
21h.

● Valores – R$ 30 inteira 
e R$ 15 estudante. O 
passaporte para todos 
os dias custa R$ 50


