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Viajante 
a fotógrafa e antropóloga andrea 
eichenberger vive entre paris e 
Florianópolis. em 2012, a mostra “(in) 
segurança” com imagens de Florianópolis lhe assegurou o 
prêmio upp découverte, da união de Fotógrafos profissionais 
da França. na bagagem do recente retorno à França, levou mais 
de uma centena de imagens captadas para o novo trabalho 
de documentação fotográfica do Brasil, a ser realizado ao 
longo da Br 101. o projeto “translitorânea” se situa no eixo 
artístico-antropológico e se inscreve nas discussões atuais 
sobre fotografia documental. andrea registra a vida nas 
moradias, nos estabelecimentos comerciais, nos espaços de 
convívio, põe o foco nas singularidades visuais, na diversidade 
social e cultural de uma das maiores rodovias que corta o 
Brasil de norte a sul, numa extensão de 4.542 quilômetros.

Finalmente
se no Margs há ousadia, no Masc (Museu 

de arte de santa Catarina) ainda há um longo 
caminho para retomar a credibilidade do espaço, 
afetada por três anos consecutivos de fechamento 
do Centro integrado de Cultura, ausência de 
uma comissão e um plano Museológico. a 
Fundação Catarinense de Cultura promete que 
o Masc, o Museu Histórico de santa Catarina 
– palácio Cruz e sousa e o Museu da imagem 
e do som terão, em 30 dias, uma comissão 
de acervo e de pauta, notícia apropriada aos 
artistas interessados nestas agendas. Clara 
Fernandes é quem abrirá o calendário do ano 
do Masc. depois, vem lair leoni Bernardoni.

Private. Coleção de chapéus de 
Edson Busch Machado, presidente 

do Instituto Juarez Machado

Genial
o prefeito Cesar souza Júnior quer recuperar parte do projeto de Burle Marx no 
aterro na baía sul. talvez com o seu empenho, ele entre na história como homem 
sensível que entendeu a dimensão da obra do paisagista mais importante do Brasil. 
Muitos na cidade morrem de vergonha com relação à destruição daquele espaço, 
um retrato da falta de inteligência de gestores públicos e de florianopolitanos 
que não alcançam nada além do folclore ilhéu. Há muita torcida para que a ideia 
vá em frente, porque ela representa a recuperação de um valioso patrimônio. 

Expressivo
no norte, uma iniciativa ganha corpo e visibilidade. o 8º Festival de 
Música de santa Catarina, encerrado no último sábado, no Centro 
Cultural da sociedade Cultura artística, enriquece a cena cultural e projeta 
o estado. no roteiro dos grandes eventos do Brasil como o maior festival-
escola da américa latina, o festival, criado em 2006, se transformou 
num disputado ponto de encontro e de aprendizagem. Cerca de 500 
participantes, entre jovens estudantes, professores e regentes de 23 
países, aproveitaram a intensa programação de estudos e apresentações. 
sem caráter competitivo e voltado para o universo acadêmico, o Femusc 
foi legitimado por 25 veículos de comunicação nacionais, além de uma 
equipe da tv senado que gravou concertos para exibir ao longo do ano.

cromomuseu
em tempo de crise, os museus brasileiros têm cada vez mais apostado em curadorias que 
valorizam o acervo. o Margs (Museu de arte do rio Grande do sul), por exemplo, promove 
até 30 de março “Cromomuseu: pós-pictoralismo no contexto museológico”, mostra que 
inclui obras de seis artistas de santa Catarina, entre eles luciana Knabben (acima). o diretor 
do Margs e curador esteve em Florianópolis em novembro quando falou sobre o ousado 
projeto. Historiador de arte e com larga experiência, ele problematiza a percepção dos 

trabalhos. nada de paredes brancas, o chamado cubo branco. entre os 147 artistas 
e 223 obras, pesos pesados como portinari, di Cavalcanti, Mira schendel, iberê 
Camargo, lygia pape, entre outros poderosos. em boa companhia, Knabben está 
entre Flávia Fernandes, lucila vilela, Berenice Gorini, Carlos asp e Fernando lindote.

Copacabana. Calçadão no Rio de Janeiro, projeto de Burle Marx, algo que na Ilha 
virou estacionamento e lugar de prédios de mau gosto

Na BR 101. Uma imagem de 
Imbituba e Ana, de Araçatuba
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