
9ª PRIMAVERA DOS MUSEUS COMEÇA DIA 21

   

A Fundação Pró-Memória, por meio do Museu de São Carlos e do Museu de Pedra Tinho
Leopoldino de Santa Eudóxia, realiza entre os dias 21 e 27 de setembro, a 9ª edição do
Primavera dos Museus.           O evento, uma iniciativa do Instituto Brasileiro de Museus
(Ibram), que ocorre anualmente em todo o país no início da estação, tem como objetivo
sensibilizar museus e a sociedade para o debate de temas da atualidade. Este ano o tema será
“Museus e Memórias Indígenas”.            Confira a programação
completa da 9ª edição do Primavera dos Museus:
 
   
 
  Museu de São Carlos (Estação Cultura):
 
  21/8 a 27/9 - Exposição na plataforma da Estação Cultura - Produzida pelos estudantes da
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), a exposição traz banners com histórias
relacionadas ao cotidiano de cada um dos 29 povos indígenas aos quais pertencem, e
fotografias que retratam os seus locais de origem.
 
  26/9 - Atividades culturais na plataforma da Estação Cultura: 
 
  10h - Contação de histórias realizada pelos estudantes indígenas da UFSCar.
 
  14h - Palestra com os estudantes indígenas da UFSCar que abordarão temas relacionados ao
indígena na cidade de São Carlos e a imagem do indígena na sociedade contemporânea.
 
  15h - Oficina de pintura corporal. Realizada pelos estudantes indígenas da UFSCar.
 
  16h - Apresentação cultural - Realizada pelos estudantes indígenas da UFSCar relacionada
às manifestações culturais de seus povos. 
 
  * Todas as atividades são abertas ao público
 
   
 
  Museu de Pedra Tinho Leopoldino (Santa Eudóxia):
 
  - 22/9 - Contação de histórias realizada pelos estudantes indígenas da UFSCar
 
  Local: CEMEI José de Brito Castro
 
  Horário: 9h às 13h
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  * Atividade exclusiva para os alunos da CEMEI
 
  - 25/9: Sessão especial do Cine Museu de Pedra
 
  Horário: 14h
 
  * Aberta ao público
 
   
 
  (15/09/2015)
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