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DOUTORAMENTO – ANO LECTIVO 2016/2017 - 1º SEMESTRE  

 
SEMINÁRIOS BELAS-ARTES I (CONFERÊNCIAS) – SINOPSES 

 
SALA 3.61  

 
 

 
CONFERÊNCIAS DE CIÊNCIAS DA ARTE* 

Dias 29 e 30 de Setembro (quinta e sexta-feira) – Das 9 h 30 às 18 h 

*I COLÓQUIO “INVESTIGAÇÕES EM CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO” 
 

 
Ver programa detalhado em:  

http://www.belasartes.ulisboa.pt/category/conferencias/ 
 

 
 

 
CONFERÊNCIAS DE DESENHO 

Dia 6 de Outubro (quinta-feira) – Das 14h às 20h 

 

 
AMÉRICO MARCELINO  
 
A PALAVRA "DESENHO" 
A palavra desenho é polissémica, ubíqua, idiossincrática, versátil. É isto e muito 
mais. De que falamos quando nos referimos a desenho? É coisa mental? É coisa 
material? Qual a sua essência? Sendo uma disciplina ou prática transversal a vários 
domínios do saber e da actividade humana, não apenas confinada ao campo das 
artes, quais poderão ser as bases para uma sistematização do desenho? Para uma 
filosofia do desenho? Partindo de várias definições de "desenho", esta conferência 
irá reflectir estas questões, procurando indagar em conceitos nucleares que 
aparentemente estarão intimamente relacionados com o desenho: o de imagem; o 
de figura, o de representação ou o de expressão. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Desenho / Imagem / Figura / Representação / Expressão 
 

ANTÓNIO PEDRO  
DESENHO, FORMALISMO e IDEOLOGIA IMAGÉTICA  
Entre as várias funções, o desenho manifesta-se numa perspetiva crítica e 
interventiva, que contempla a ilustração, o cartoon e o muralismo urbano. A relação 
entre a “arte formalista” e o desenho socialmente crítico, conduz á reflexão sobre 
formalismo e ideologia imagética, a partir da análise da obra de vários artistas do 
século XIX, paralelamente ao confronto ideológico com a expressão livre, por vezes 
agressiva, outras vezes decorativa, da arte urbana e da street art. 
PALAVRAS-CHAVE: desenho / ideologia imagética / ilustração / cartoon / graffiti. 

http://www.belasartes.ulisboa.pt/category/conferencias/
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ISABEL RITTO  
 
A ANATOMIA DE SUPERFÍCIE EM DESENHOS DE MIGUEL ÂNGELO 
Sendo o corpo humano um dos motivos mais representados sob o ponto de vista 
artístico para a maioria das civilizações, o seu estudo tem merecido a atenção por 
parte dos artistas desde os tempos mais remotos.  
O entendimento das estruturas complexas no domínio da representação artística 
depende do conhecimento da morfologia do corpo humano, num plano descritivo e 
num plano funcional. 
Faz parte da prática artística tradicional a conjugação da observação com o 
entendimento da realidade estética que assume prematuramente um carácter 
científico ligado ao estudo do corpo humano. 
Desde o Renascimento até finais do século XIX, a tradução da Natureza no domínio 
das artes resulta de uma aproximação da Arte e da Ciência, que está na origem do 
aparecimento da Anatomia Artística como área do conhecimento autónomo que 
chegou aos nossos dias. 
Serão descritas algumas estruturas com importância na morfologia e a forma como 
foram tratadas por Miguel Ângelo nalguns dos seus desenhos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Anatomia Artística / Morfologia do corpo humano / Desenho / 
Miguel Ângelo 
 

 
MANUEL SAN-PAYO  
 
“ELEFANT & DRAWING” 
 
Viagem desde a Idade do Gelo a Columbine, passando por Paris Rafael e Olanda. 
A memória do elefante através da sua representação gráfica e metafórica. 
Memória, percepção e conhecimento no desenho. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Desenho / Conhecimento / Percepção / Memória 
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CONFERÊNCIAS DE CIÊNCIAS DA ARTE 
Dia 13 de Outubro (quinta-feira) – Das 14h às 20h 

 
EDUARDO DUARTE 
AINDA FRANCISCO DE HOLANDA: IDEIAS DE ARQUITETURA E DE 
ESCULTURA 
O célebre teórico Francisco de Holanda (1517-1584) assumiu-se como “o derradeiro 
dos arquitetores” (Diálogos em Roma, 1548). Partindo do seu tratado de urbanismo, 
Da Fábrica que Falece à Cidade de Lisboa (1571), e também de outras obras, como, 
por exemplo, o importante De Aetatibvs Mvndi Imagines, Livro das Idades, é possível 
descobrir/investigar as opções urbanísticas, arquitetónicas e escultóricas 
preconizadas por este autor.  
Se hoje parece certo que nunca construiu qualquer edifício, não deixa de ser 
verdade que Francisco de Holanda desenhou e projetou inúmeros projetos de 
arquitetura (portas, fortalezas, igrejas e palácios) e também escultura (retábulos, 
nichos e fontes monumentais). Será sobre esse universo gráfico de arquitetura e 
escultura que incidirá esta conferência, procurando compreender o pensamento 
arquitetónico e escultórico de Holanda: as suas referências visuais, maioritariamente 
italianas, e as características da sua práxis artística. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Francisco de Holanda / Urbanismo / Arquitetura / Escultura 
 

 
CRISTINA TAVARES 
 
O SUBLIME E A ESTÉTICA DO FEIO 
 
Alicerçando a problemática do sublime na antiguidade clássica em Pseudo Longino 
e analisando os desenvolvimentos no séc. XVIII de modo sucinto (Edmund Burke e 
Kant) partiremos em busca da problemática do feio na estética alemã do século XIX 
e da sua articulação com o romantismo. Tomando Karl Rosenkranz e a sua Estética 
do Feio, como base para esta temática, introduziremos outras perspetivas com 
Herman Weisse, Visher, entre outros, dando conta da atualização do tema e do seu 
contributo para modernidade.  
 
PALAVRAS-CHAVE: O sublime / o feio / estética / romantismo / modernidade.  
 

 
JOSÉ CARLOS PEREIRA 
 
Mikel Dufrenne e o “poético” da natureza. Enunciação e problematização da noção 
de “poético”, enquanto a priori da experiência, que constitui, em si, a potência de 
todo o enunciado, acto ou acontecimento artístico e estético. 
 
PALAVRAS-CHAVE: fenomenologia / natureza / arte / estética. 
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JOÃO PENEDA 
 
KANDINSKY: ARTE E ESPIRITUALIDADE 
 
A partir do Sobre o espiritual na arte (1912) de Kandinsky, assim como da restante 
obra teórica e da obra plástica, vamos tentar apurar o significado e a articulação 
entre arte e espiritualidade. Na obra de 1912, associa-se o espiritual ao fundo da 
vida, definido como um "movimento para diante e para cima (vor und aufwärts)", 
onde se insere a arte e o "movimento do conhecimento". Este é um tema caro aos 
abstraccionistas: ir ao encontro da linguagem oculta por detrás de tudo o que é 
visível. O objectivo era alcançar a "natureza interna" (innere Natur), a "necessidade 
interior" (innere Notwendigkeit), as forças vitais que animam o cosmos, mas também 
a "natureza interior" do próprio artista, de onde emana a sua criatividade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Kandinsky / "espiritual na arte" / "necessidade interior" / alma 
 
 

 

 
CONFERÊNCIAS DE CIÊNCIAS DA ARTE 

 
Dia 20 de Outubro (quinta-feira) – Das 14h às 20h 

 

 
FERNANDO ANTÓNIO BAPTISTA PEREIRA 
 
HISTÓRIA DA ARTE NA ERA EPISTEMOLÓGICA DO CAMPO EXPANDIDO 
 
Nove anos depois da publicação de Expanded Cinema (1970), de Gene 
Youngblood, que aplicou sistematicamente a designação de «expandida» a uma 
pluralidade de formas cinematográficas então emergentes que tratava no texto, com 
destaque para a vídeo arte, Rosalind Epstein Krauss, num famoso ensaio publicado 
no número da Primavera de 1979 da revista October, teorizou a aplicação de um 
modelo diagramático de «campo expandido» à escultura, pretendendo realizar um 
enquadramento conceptual muito inovador da multiforme criação artística que se 
afirmava desde os anos sessenta e definia uma parte significativa da pós-
modernidade. Desde então, essa noção tornar-se-ia verdadeiramente seminal e viria 
a encontrar inesperados ecos e até aprofundamentos em diversos domínios das 
artes e das ciências humanas. O objetivo desta conferência é mostrar a utilidade 
operatória do conceito cunhado por Rosalind Krauss no campo epistemológico 
específico da História da Arte, cujo difuso objeto de estudo tem sido ora invadido ou 
apropriado por universos filosóficos ou científicos mais próximos, como a teoria da 
arte, a semiótica e a estética, ou supostamente mais longínquos, como a 
conservação e restauro oriunda da Química e da Física, ora espantosamente 
alargado à história material e à história das técnicas artísticas, à história do gosto e 
do colecionismo, à museologia e à curadoria, raiando a dissolução, a ponto de se 
considerarem preferencialmente as expressões «ciências da arte» ou a de «estudos 
de património» (heritage studies). Daqui parece resultar uma quase autoimposta 
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restrição da História da Arte à pesquisa documental, à crítica estilística e de 
autenticidade ou às leituras das estratégias de significação e dos múltiplos contextos 
por parte do campo específico dos estudos histórico-artísticos, quando se deveria 
verificar a consciencialização desse campo expandido no sentido de formar 
historiadores de arte de «novo tipo», capazes de realizar as tarefas mais 
tradicionalmente assignadas à disciplina mas também de lograr incorporar no seu 
discurso e/ou na sua prática de investigação e de intervenção os contributos das 
restantes disciplinas desse alargado campo de confluência disciplinar. A nossa 
reflexão pretende ainda demonstrar o lugar que julgamos preferencial de uma 
História da Arte do campo «expandido»: as escolas de arte ou das artes, chamem-
se Faculdades, Institutos, Academias ou simplesmente Escolas ou Colégios…  
 
PALAVRAS-CHAVE: História da Arte / Campo Expandido / Ciências da Arte / 
Estudos do Património 
 

 
LUÍS JORGE GONÇALVES  
 
ALEGORIA DA CAVERNA, O IMPERADOR ADRIANO E UMA ESTÁTUA DO 
IMPERADOR   
 
Nesta conferência vamos abordar o Imperador Adriano, que governou Roma entre 
117 e 138, a partir de uma escultura proveniente de Creta e que se encontra no 
Museu Arqueológico de Istambul e de um conjunto de relevos com origem no 
Templo de Adriano em Roma e que se encontra no Palácio dos Conservadores. 
Marguerite Yourcenar no seu romance “Memórias de Adriano” construiu a narrativa 
do imperador como filosofo. A propaganda da sua época deixou-nos um Adriano 
como imperador esclarecido, pacifico, viajante, arquiteto e helenizante. As suas 
esculturas glorificam-no enquanto homem de paz e amante da cultura grega. Mas 
existe um imperador, da sua época, que correspondeu ao apogeu do império 
romano, revelado na arte. As suas atitudes pessoais alteraram profundamente 
Roma, devido à perceção do seu tempo, mas também por vinganças pessoais e que 
um grupo de relevos do Templo de Adriano nos descortina. Houve ações políticas 
que tiveram consequências até aos nossos dias e que a escultura proveniente da 
ilha de Creta nos revela. Estamos perante a Alegoria da Caverna.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Adriano / Transformação / Propaganda / Apogeu 
 

 
MARIA JOÃO ORTIGÃO  
 
A MELANCOLIA DAS MULHERES ARTISTAS 
 
A melancolia das mulheres artistas pretende esclarecer uma forma de estar, sentir 
e criar, que habitou as mulheres artistas do século XIX, no qual elas se atreveram a 
conquistar terrenos interditos, à custa de múltiplos sacrifícios, provações, mas 
também de vitórias saborosas e inesperadas alegrias. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Mulheres artistas / melancolia / século XIX. 
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FERNANDO ROSA DIAS 
 
A SITUAÇÃO PÓS-REPRESENTATIVA DO SIMULACRO – A ESTRATÉGIA DO 
PHASMA 
 
A Representação na Era do Simulacro: problematização das variações e 
coerências do tradicional sistema de representação; reflexão sobre o que é 
representar num tempo dominado pela crise do referente (Baudrillard, Didi-
Huberman, Deleuze) e pela autonomia do significante (a questão da arte abstracta); 
entender os mecanismos de figuração e representação possíveis no interior de uma 
perda da estabilidade e da confiança nos modos de relação com o real. 
 
PALAVRAS-CHAVE: representação / figuração / simulacro / virtual 
 
 

 
 
 
 

 
CONFERÊNCIAS DE ARTE MULTIMÉDIA 

 
Dia 27 de Outubro (quinta-feira) – Das 14h às 20h 

 

 
PATRÍCIA GOUVEIA 
 
METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM ARTES 
MULTIMÉDIA 
Nesta comunicação serão abordadas metodologias próprias de investigação e 
desenvolvimento em artes (arts-based research), em geral, e multimédia, em 
particular, nos seus diversos contextos. Salientam-se possibilidades metodológicas 
distintas, a saber, investigações exploratórias de índole experimental e/ou 
qualitativas, algumas ancoradas em estudos de casos, e outras quantitativas, 
baseadas em recolha de dados estatísticos, de interacção, entre outras 
possibilidades. Assim, apresentam-se algumas teses de doutoramento que ajudam 
a contextualizar e a problematizar as várias possibilidades de trabalho na criação e 
desenvolvimento de uma tese de doutoramento em ciências artísticas, do estado da 
arte inicial à dissertação final, da dissertação teórica ao projecto. 
 

 
ANTÓNIO DE SOUSA DIAS 
“CAMINANTE, NO HAY CAMINO, SE HACE CAMINO AL ANDAR.” 
Nesta comunicação serão abordados alguns dos problemas e dificuldades que se 
colocam no âmbito de uma investigação englobando uma actividade 
artística.  Partindo de um caso concreto, a nossa própria investigação em torno do 
conceito de ‘objecto sonoro’, sua articulação com os meios digitais e um corpo de 
obras a criar, apresentaremos os principais problemas surgidos e soluções 
encontradas, procurando apontar possíveis estratégias metodológicas numa 
investigação em contexto de criação. 
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ROGÉRIO TAVEIRA 
 
AS PERIFERIAS E A FOTOGRAFIA CONTEMPORÂNEA 
 
Propomo-nos analisar a paisagem na fotografia contemporânea a partir de um 
ponto-chave desta abordagem, a exposição New Topographics: Photographs of a 
Man-Altered Landscape (1975_76,curadoria de William Jenkins). Apresentaremos 
as condições, artistas e trabalhos que a precedem e sucedem, tentando defender 
um modelo conceptual de leitura tanto das imagens como dos espaços “alterados 
pelo Homem” que estão na sua origem. 
 
PALAVRAS-CHAVE: fotografia / paisagem / periferias / urbanidade 
 

 
JOÃO PAULO QUEIROZ 
 
PESQUISAR, INTERROGAR, CONCRETIZAR: SUGESTÕES DE ITINERÁRIOS 
DE INVESTIGAÇÃO EM ARTES. 
Lançam-se algumas sugestões para o percurso exigente e longo como o curso de 
doutoramento em artes. Conceitos de sistematização, fundamentação, rigor, 
isenção, replicabilidade, validação interna, validação externa, comunicação e 
disseminação. Alguns requisitos e procedimentos, praticabilidade. Propostas para o 
sucesso. 
 

 
 

 
CONFERÊNCIAS DE DESIGN COMUNICAÇÃO 

Dia 4 de Novembro (sexta-feira) – Das 14h às 18.30h 
 

 

JORGE DOS REIS  
 
INCORPORAÇÃO E CONVERGÊNCIA: LIGAÇÃO DE PRÁTICAS ARTÍSTICAS E 
PROJECTAIS APARENTEMENTE ANTAGÓNICAS – CROSS-FERTILIZATION (UMA 
ESTRATÉGIA DE INVESTIGAÇÃO EM ARTE E DESIGN) 
 

Uma das estratégias mais incentivadas nos post-graduation studies, assenta no 
conceito de crossfertilization que propõe uma estratégia de imersão dupla, 
convocando uma segunda disciplina. Um primeiro campo de conhecimento nuclear 
será fertilizado por uma outra área, acoplada à primeira, imiscuindo-se e exigindo 
do investigador um estudo, um esforço, um entendimento em profundidade dessa 
segunda área de saber. Sandra Kemp do Royal College of Art foi uma das 
investigadoras que mais batalhou por esta estratégia de bridging; um exemplo disto 
é o projecto Leverhulme, Map/Making: Research in Music, Art and Performance 
(Guildhall School of Music and Drama, Royal Academy of Music, Royal College of 
Music, National Youth Orchestra and the English National Ballet). 
O projecto Map/making convocou um conjunto alargado de instituições no sentido 
de estudar a integração do som e da música com a imagem, assente em workshops 
colaborativos e em performances ao vivo. Eventos realizados em Londres e 
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arredores juntaram investigadores de várias disciplinas como a antropologia e as 
fine arts. Neste seminário apresenta-se ainda um estudo de caso que assenta na 
notação. Ao convergirmos entre a notação musical e o design estamos a lidar com 
três questões chave: a notação exige uma literacia própria, competências de 
descodificação e interpretação; o design é o terreno da criatividade e do arrojo 
projectual; por último, a leitura de uma pauta exige ainda um pensamento 
matemático tendo em conta as unidades de tempo, o ritmo, ou o compasso. Sobre 
várias perspectivas, o estudo de caso que se apresenta sintetiza o facto de que a 
notação musical é uma forma de escrita, correspondendo a uma representação 
visual do médium sonoro. 
 

 
SOFIA GONÇALVES  
 
“PÁGINA ENQUANTO HETEROTOPIA OU ESPAÇO DE CONVERGÊNCIA DO 
DESIGN COM A EDIÇÃO”: UM CONTRIBUTO À INVESTIGAÇÃO CENTRADA NA 
PRÁTICA PROJETUAL EM DESIGN DE COMUNICAÇÃO  
 
Nesta sessão, descreveremos como a investigação científica em contextos de 
doutoramento pode ter em consideração a natureza e orgânica da prática projetual 
em design. Como contributo a esta discussão, apresentaremos a tese “Página 
enquanto heterotopia”, uma exploração das relações convergentes entre design de 
comunicação e edição. Perante a crescente valorização da produção editorial nas 
práticas do design, a investigação procurou reconhecer as suas motivações, 
estratégias e processos recorrentes através da caracterização do espaço onde esta 
se reflete – a página. 
Através de uma investigação centrada na prática projetual em design de 
comunicação como processo, com componente escrita e componente prática, 
desenvolvemos o modelo editorial Página. A publicação que resultou deste modelo 
teve por objetivo a representação da produção académica do mestrado em Design 
de Comunicação e Novos Media da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de 
Lisboa. 
 

 
LUÍSA RIBAS  
 
APROXIMAÇÕES À ESTÉTICA DA INTERACÇÃO 
 
A partir do momento em que a tecnologia digital (computacional) permeia a 
experiência quotidiana e integra a esfera doméstica, moldando a comunicação e a 
nossa cultura, o estatuto original do computador (como ferramenta) dá lugar ao seu 
entendimento como medium cultural. De acordo com estes desenvolvimentos, 
vários autores enfatizam a necessidade de uma abordagem às qualidades da 
interacção, que vão muito além de meros aspectos de usabilidade. Atendendo ao 
impacto cultural e ubiquidade dos artefactos computacionais, surge a necessidade 
de pensar e explorara de forma mais alargada e criativa a interação entre humanos 
e dispositivos computacionais.  
A “viragem estética” faz referência à crescente necessidade de compreender os 
aspectos estéticos da interacção entre humanos e dispositivos computacionais que, 
actualmente e no mundo ocidental, permeiam vários aspectos da nossa vivência 
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quotidiana, assumindo-se como testemunhos materiais da cultura contemporânea. 
Com base na proposta de Udsen e Jørgensen (2005) abordam-se as aproximações 
chave desta “viragem estética” que colocam a ênfase nos aspectos culturais, na 
funcionalidade, na experiência ou numa visão filosófica da ubiquidade da 
computação, procurando assim suscitar uma reflexão sobre o legado dos artefactos 
computacionais enquanto artefactos culturais. 
 

 
 

 
CONFERÊNCIAS DE DESIGN EQUIPAMENTO 

 
Dia 10 de Novembro (quinta-feira) – Das 14h às 20h 

 

 
ANA THUDICHUM VASCONCELOS  
 
O design para a sustentabilidade pauta-se pelo sentido de responsabilidade social 
e ambiental que se pode traduzir num esforço para melhorar a qualidade de vida 
das comunidades, onde a colaboração surge como palavra-chave para as soluções 
de design. 
O projeto colaborativo inclui a participação e o co-design, estabelecendo uma 
relação direta entre pessoas interessadas no desenvolvimento do projeto: criadores, 
especialistas de várias áreas de saber e comunidade local. Este processo de 
trabalho recorre e fomenta as redes sociais como forma de enfatizar a qualidade 
da relação interpessoal, criando deste modo coesão social, disseminando 
informação, conhecimento e reconhecimento. 
Resenha História do Design Social: autores e projetos.  
PALAVRAS-CHAVES: Inovação social / design para a sustentabilidade / 
participação / comunidade 
 

 
JORGE ALVES  
(ADIADA PARA O DIA 13 DE DEZEMBRO – 16.00 horas) 
 
DESIGN LOCAL 
 
As últimas décadas caracterizadas por mutações globalizantes das políticas 
económicas do capital, potenciaram exponencialmente um cada vez menor e com 
maior influência, numero de grupos dominantes centralizados nos quais o design 
assumiu um papel estratégico nas suas políticas de mercado. Neste contexto 
descrito por G. Lipovetski, onde os interesses centrais se sobrepõem a tudo em 
nome do por ele designada capitalismo estético, passando noção de modernismo 
de Habermas como projecto incompleto, mas também a consideração de F. 
Jameson que doravante se deveria substituir a designação de modernismo por 
capitalismo, contextualiza o meio de acção na actualidade. Neste contexto onde os 
aparelhos produtivos periféricos foram sobrepostos por mercados centrais, 
localmente, o design têm procurado nichos alternativos para as suas práticas... 
PALAVRAS-CHAVE: cultura local / prática projectual / domínio económico 
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PAULO PARRA   
 
DESIGN SIMBIÓTICO 
 
- Design Simbiótico é uma proposta que agrupa visões e metodologias centradas 
nas áreas da Cultura Projectual, da Biologia e da Tecnologia. Demonstrando que é 
possível estabelecer analogias evolutivas entre os sistemas biológicos e os sistemas 
tecnológicos, propõe como solução uma coevolução simbiótica entre ambos, 
denominada pelo autor de Cosimbiose. Questões energéticas, as relações entre 
simbiose e design e a relação Corpo/Objecto como sistema simbiótico são 
igualmente analisadas. Essa visão teórico-prática enquadra metodologias 
operativas específicas que permitem diminuir a distância entre os sistemas 
biológicos e os sistemas tecnológicos e visa proporcionar uma nova unidade 
projectual para o século XXI. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Design Simbiótico / Evolucionismo Simbiótico / Cosimbiose. 
 
 

RAUL CUNCA 
 

DESIGN E IDENTIDADE LOCAL 
 
A identidade enquanto conjunto material de uma naturalidade, que se manifesta em 
tipologias particulares de uma dada cultura. Constantemente reinventada, a 
identidade é um conjunto material de uma particular naturalidade, manifestando-se 
em tipologias de uma dada cultura e abrindo um espaço virtual caracterizado pela 
idealização e pela criatividade, onde um colectivo habita. 
O design ao reintegrar os valores da identidade como traço distintivo e manifesto de 
uma cultura, bem como veículo de comunicação dessa mesma expressão, potencia 
experiências de variadas naturezas que, partindo das localizações mais particulares 
e mais distantes, se tornam próximas através do design. 
A conferência termina com a apresentação de diferentes projectos concebidos 
através de programas de produção de objectos como modelos de desenvolvimento 
local, potenciando a relação entre o design e as características culturais, sociais e 
produtivas de uma região, com vista a sua difusão no mercado global.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Design / Identidade Local / Sustentabilidade 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Página 11 de 14 

 

 
 

 
 

ENCONTROS DE DESIGN DE LISBOA 2016 
DESIGN, IDENTIDADE E COMPLEXIDADE 

 
Dia 17 de Novembro (quinta-feira) – Das 9h30 às 18 h  

 
 

 
DESIGN, IDENTIDADE E COMPLEXIDADE 
 
Num período em que da árvore do design brotam ramificações desordenadas e 
desencontradas da prática e da teoria nos territórios da Academia e da sociedade, 
os Encontros de Design de Lisboa 2016 pretendem, na sequência das duas 
edições anteriores onde se exploraram os conceitos de crise e de memória do 
design, continuar a identificar esta árvore tão susceptível a oscilações como tudo na 
sociedade. 
Tanto o design crítico como a sua variante de design ficção, que utiliza as narrativas 
visuais como processo, evidenciaram, nas décadas mais recentes, uma atitude 
diferente sobre a relação da teoria com a prática projetual ao exporem claramente 
que o design deverá enveredar por uma linha especulativa onde as dimensões 
autorais e de mercado não sejam pré-consideradas como antagónicas. Esta 
possibilidade tem encontrado dificuldade em ser percepcionada pelo mercado uma 
vez que o discurso dominante tem seguido mais as funcionalidades adstritas ao 
consumo do que aquelas que se orientam para a sua crítica (do consumo). 
Neste pressuposto, esta árvore do design continua a ser o espécime ideal para 
identificar e criticar o design, bem como deixar transparecer o impasse gerado pelas 
infiltrações ideológicas e dogmáticas da sociedade de consumo onde os velhos 
papéis atribuídos ao consumidor e ao cidadão politicamente empenhado tendem, 
hoje, a esfumarem-se. 
Constantemente reinventada, a identidade é um conjunto material de uma particular 
naturalidade, manifestando-se em tipologias de uma dada cultura e abrindo um 
espaço virtual caracterizado pela idealização e pela criatividade, onde um colectivo 
habita. 
O design ao reintegrar os valores da identidade como traço distintivo e manifesto de 
uma cultura, bem como veículo de comunicação dessa mesma expressão, potencia 
experiências de variadas naturezas que, partindo das localizações mais distantes, 
se tornam próximas através do design. 
O contributo da investigação científica em design, a proliferação de debates e, 
sobretudo, os múltiplos projetos curatoriais, aproximam a disciplina quer do 
entendimento generalizado, quer da consciencialização das pessoas para alguns 
assuntos como a precarização e a sustentabilidade. 
Os Encontros de Design de Lisboa inscrevem-se neste debate plural através da 
participação de um conjunto de pensadores nacionais e estrangeiros que 
apresentarão as suas reflexões em torno do tema design, identidade e 
complexidade, ou seja, a constante reposição da disciplina (i.e. a sua identidade) 
perante a complexidade do mundo. 
 

 



 

 

Página 12 de 14 

 

 

 
CONFERÊNCIAS DE ESCULTURA 

Dia 17 de Novembro (quinta-feira) – Das 14 h às 20 h  
 

 

JOSÉ TEIXEIRA   
ESCALA E SENTIMENTO DE IMERSÃO NA ESCULTURA DO SÉCULO XX  
Embora a escultura moderna se tenha manifestado, particularmente, em objectos 
de pequeno formato, de carácter nómada (que não requeriam um lugar específico) 
também é certo que houve projectos excepcionais que procuraram fugir à regra 
intimista e vieram a estabelecer as bases das indagações espaciais na arte 
contemporânea.  
O sentimento de imersão provocado pela dimensão espacial ou, pela escala 
colossal em alguns projectos escultóricos, aproximam o espectador da sensação de 
totalidade algumas vezes experimentada como sublime.  
Tomando como ponto de partida a ideia de obra de arte imersiva propomo-nos 
analisar um conjunto de projectos, que consideramos ser paradigmáticos na 
transição da escultura moderna para a contemporânea.  
PALAVRAS-CHAVE: Escala / Espaço escultórico / Espaço imersivo 
 

 
CRISTINA BRANCO   
 

 
JOÃO CASTRO SILVA   
SOBRE O CORPO COMO MEIO PARA APRENDIZAGEM DA ESCULTURA 
É a partir do nosso corpo que tomamos consciência da realidade que existe ao 
nosso entorno. Aprendemos e apreendemos em função das relações que, 
fisicamente, construímos com o mundo. O conhecimento alcança-se através da 
aquisição da forma, do movimento e da aparência de qualquer pessoa ou coisa, pelo 
nosso corpo. Tal como nas restantes actividades humanas, a escultura não é distinta 
nos seus pressupostos de acto criativo. A mimese é a base de uma aprendizagem, 
uma forma de conhecimento, mas também um fim em si mesma, é uma actividade 
intrínseca ao ser humano e uma condição de aprendizagem. 
PALAVRAS-CHAVE: Corpo / Conhecimento / Escultura. 
 

 
VIRGINIA FRÓIS  
“MATER” 
Partiremos da afirmação “a matéria nunca se performa definitivamente” de Gaston 
Bachelard (1884-1962) no livro a A água e os sonhos: ensaio sobre a imaginação 
da matéria. 
Deste o neolítico até aos nossos dias que a Terra é matéria para a conformação da 
escultura, partiremos de um exemplo da Arte Persa / Kirman no Irão e de exemplos 
da arquitectura e da escultura do Vale do Níger.  
O corpo central da conferência focará artistas do século XX que usam a terra como 
matéria. Apresentaremos algumas obras em que a água a terra e o fogo são a 
matéria a MATER. 
PALAVRAS-CHAVE:  Escultura / terra / sentidos 
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CONFERÊNCIAS DE PINTURA  

Dia 24 de Novembro (quinta-feira) – Das 14 h às 20 h 
 

 

ILIDIO SALTEIRO  
 

 «ARTE CONTEMPORÂNEA: A QUESTÃO DA PRODUÇÃO DE PATRIMÓNIO 
CULTURAL» 
Frequentemente associada a elitismos, exotismos e extravagâncias, a arte 
contemporânea não corresponde a uma estética. Corresponde a um sistema, com 
muitos protagonistas. 
Como artista plástico pintor e como professor de pintura, o nosso ponto de vista é o 
da produção. O nosso ponto de vista é aquele que valoriza as ocorrências 
quotidianas como parte de uma componente logística que antecede a concretização 
da ideia, a demonstração de um conceito e a feitura da obra. 
A arte sob o ponto de vista de quem a faz é diferente da arte sob o ponto de vista 
de quem a vê. No primeiro caso estamos perante um conceito aberto e substantivo 
e uma vontade de participação ativa. No segundo, a arte corresponde a uma fruição 
estética sociologicamente prioritária. 
Mas o artista tem de saber estar entre os dois pontos de vista. 
PALAVRAS-CHAVE: Arte contemporânea, Academismos, Museu, Feira de arte, 
Bienais, Mercado de arte. 
 
 

JOSÉ QUARESMA    
 

«A INSTALAÇÃO DO ELEMENTO PICTURAL EM JESSICA STOCKHOLDER» 
TV Tipped Toe Nails & the Green Salami é uma instalação pictural e multi-
perspéctica que reune materiais tão distintos como carpete, tinta, TV, linóleo, 
aquecedor, luzes, plataforma de madeira, tijolos, entre outros, constituindo uma forte 
materialização daquilo que Jessica Stockholder assume como programa artístico 
para muitas das suas obras. Por intermédio de TV Tipped Toe, realizada em 
Bordéus, em 2003, no CAPC, Centre d’Arts Plastiques Contemporains, pretende-se 
discutir com os doutorandos as possibilidades picturais e instalativas desenvolvidas 
por Jessica Stockholder, nomeadamente a confluência destas três noções: 1 - o 
elemento pictural do qual muitos aspectos da obra emanam, elemento que religa 
artística e tensionalmente os espaços da instalação pelos quais nos adentramos; 2 
– a instalação da materialidade do próprio CAPC, isto é, a reconfiguração e 
instalação do próprio lugar expositivo. 3 - a apropriação sensível desse espaço 
reconfigurado, apropriação que é múltipla, realizada pela visão e pela senciência 

inteira do corpo — o da artista, em primeiro lugar,  e simultaneamente os nossos, 

por “empatia” simbólica e artística.  
Serão ainda apresentadas algumas questões centrais da obra de Jessica 
Stockholder que resultam de uma entrevista / diálogo estabelecido com a autora em 
2015. 
PALAVRAS-CHAVE: Elemento Pictural / Instalação de Pintura / Imersão / 
Senciência 
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FERNANDO QUINTAS   
 
 «DE MEMBRANA PROTETORA A DIÁFANA PELE: VIDRO E VITRAL»  

 

Leituras simbólicas preconcebidas e características técnicas ancoradas 
historicamente determinam e confinam o entendimento do vitral contemporâneo por 
artistas e arquitetos, que não parecem interessados em explorar as suas reais 
potencialidades. Em Portugal, assim como a nível internacional, o vitral vai perdendo 
a sua importância e visibilidade em espaços públicos e privados, sendo 
gradualmente substituído por outras formas de arte, consideradas mais próximas do 
pensamento e inquietações das sociedades atuais. 
PALAVRAS-CHAVE: Poder simbólico / Vidro e vitral / Expressividade plástica 
 

 
MIGUEL ÂNGELO ROCHA  
  
«DESENHAR É PENSAR» 
 
O desenho é algo que estrutura um pensamento ou, como refere Barry Le Va, “uma 
forma de pensar”. O desenho, a sua actividade pode então ultrapassar uma 
dimensão física, enquanto registo de marcas numa superfície e tornar-se num 
pensamento que organiza toda uma actividade. 
PALAVRAS-CHAVE: actualização / criatividade / desenho 
 

 
 

 
CONFERÊNCIA ARTE MULTIMÉDIA 

Dia 16 de Dezembro (sexta-feira) – 16 horas 
(reposição da conferência do dia 27 de Outubro) 

 

 
PATRÍCIA GOUVEIA  
METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM ARTES 
MULTIMÉDIA 
Nesta comunicação serão abordadas metodologias próprias de investigação e 
desenvolvimento em artes (arts-based research), em geral, e multimédia, em 
particular, nos seus diversos contextos. Salientam-se possibilidades metodológicas 
distintas, a saber, investigações exploratórias de índole experimental e/ou 
qualitativas, algumas ancoradas em estudos de casos, e outras quantitativas, 
baseadas em recolha de dados estatísticos, de interacção, entre outras 
possibilidades. Assim, apresentam-se algumas teses de doutoramento que ajudam 
a contextualizar e a problematizar as várias possibilidades de trabalho na criação e 
desenvolvimento de uma tese de doutoramento em ciências artísticas, do estado da 
arte inicial à dissertação final, da dissertação teórica ao projecto. 
 

 


