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proFEssora 
da udEsc é 
vEncEdora 

dE prêMio da 
associação 

BrasilEira dE 
críticos dE artE
Sandra Makowiecky, professora do Departamento e Programa de Pós-

Graduação em Artes Visuais, e coordenadora do Museu da Escola Catarinense 
(Mesc), foi a vencedora do Prêmio Gonzaga Duque da Associação Brasileira 
de Críticos de Arte (ABCA), destinado a críticos de artes. Essa é a primeira vez 
que uma catarinense conquista uma premiação da associação. 

“O prêmio é muito importante para mim, pois é um reconhecido pelo 
trabalho. Em certa medida, ele fornece, também, um parâmetro da minha 
própria contribuição para a área. Tal reconhecimento só foi possível graças 
às pesquisas que desenvolvo, aos recursos que recebo de agências de 
fomento, à carga horária que a Udesc me concede para desenvolver meu 
trabalho, aos alunos que auxiliam nas coletas de dados, aos colegas que 
estimulam”, ressalta Sandra Makowiecky sobre a importância da premiação.

 A professora comenta, ainda, que o prêmio fortalece os trabalhos 
realizados em áreas periféricas, não hegemônicas dos centros culturais 
mais consagrados do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais 
e Rio Grande do Sul.

a associação brasileira de críticos de arte
Criada em 1949, no Rio de Janeiro, a ABCA é a mais antiga associação 

brasileira de profissionais das artes visuais. Sua finalidade é reunir os críticos, 
incluindo os profissionais da crítica de arte, pesquisadores, historiadores, 
teóricos, ensaístas, jornalistas, jornalistas culturais e professores de História 
da Arte e de Estética, brasileiros ou domiciliados no Brasil. O sistema de 
premiação foi criado no ano de 1978, para destacar exclusivamente as 
artes visuais.

sobre a veNcedora do prêmio
Sandra Makowiecky possui graduação em 

Licenciatura em Educação Artística – Habilitação 
Artes Plásticas pela Udesc, Especialização 
em Arte – Educação pela mesma instituição, 
Mestrado em Gestão do Desenvolvimento e 
Cooperação Internacional pela Universidade 
Moderna de Lisboa e Doutorado Interdisciplinar 
em Ciências Humanas pela Universidade Federal 
de Santa Catarina.

Professora associada dos cursos de graduação, 
mestrado e doutorado em Artes Visuais do 
Centro de Artes da Udesc, é membro da 
Associação Brasileira de Críticos de Arte 
(ABCA), da Associação Internacional de Críticos 
de Arte (AICA), do Cômite Brasileiro de História 
da Arte (CBHA), da Associacão Nacional de 
Pesquisadores de Artes Plásticas (ANPAP) e do 
Instituto Histórico e Geográfico de SC (IHGSC).

Em 2013, Sandra Makowiecky também esteve 
entre os indicados ao Prêmio ABCA na categoria 
de melhor autor por pesquisa publicada – 
Prêmio Sérgio Milliet – pela publicação, no ano 
de 2012, de “A representação da cidade de 
Florianópolis na visão dos artistas plásticos”, obra 
que é resultado da tese de doutorado da autora, 
defendida no Programa de Pós-Graduação 
Interdisciplinar em Ciências Humanas da UFSC.

Coordenadora do Museu da Escola 
Catarinense (Mesc), da Udesc, a professora 
tem experiência na área de Artes, atuando 
principalmente nos seguintes temas: arte, 
cultura, artes plásticas, representação, imagem, 
memória, patrimônio histórico, cidades e ensino.
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