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DOUTORAMENTO – ANO LECTIVO 2016/2017 - 1º SEMESTRE 
 

SEMINÁRIOS ESPECIALIDADES I (NÚCLEOS) – SINOPSES  
 

SALA 3.61 
 
 
 

 
NÚCLEOS DE DESIGN DE COMUNICAÇÃO 

Dia 4 de Outubro (terça-feira) – Das 14 h às 16 h 
 

 
MAURICIO VICO  
Director del Departamento de Diseño da Universidad do Chile 
 
EL CARTEL POLÍTICO EN CHILE ENTRE 1970 Y 2012 
 
La conferencia que realizo del cartel político en Chile, abarca dos periodos muy 
relevantes, el Gobierno de Salvador Allende y los movimientos estudiantiles del 2006 
al 2013. Este análisis del discurso se centra desde una óptica sociopolítica y 
estética.  
Desde el campo del diseño hubo una cantidad importante de carteles políticos en el 
Gobierno del Presidente Salvador Allende y no solo de estos, sino, también 
abarcando temas sociales como culturales, que fue eliminado por la dictadura militar, 
inmediatamente ocurrido el golpe militar el 11 de septiembre de 1973. 
Entender en este sentido la charla que se presenta del cartel político en Chile desde 
los inicios de las campañas presidenciales de 1970 y los movimientos sociales 
chilenos de 2006-2013, han pasado más de cuarenta años de vida del país, de 
acontecimientos relevantes desde la victoria de Salvador Allende, el primer 
presidente socialista que asumía por la vía democrática al poder, a la dictadura de 
Augusto Pinochet. La “gesta” democrática que representó la victoria del No en 
octubre de 1988, y la transición y justicia en la medida de lo posible, hasta las 
marchas estudiantiles que se iniciaron en mayo del 2006 que pusieron en jaque al 
gobierno de la Presidenta Michel Bachelet. 
 

 
MASTERCLASS SOBRE INVESTIGAÇÃO EM DESIGN  
 
"EL CARTEL POLÍTICO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA IZQUIERDA CHILENA EN 
EL GOBIERNO DE LA UNIDAD POPULAR: 1970-1973" 
 

 
JOSÉ BÁRTOLO  
Professor Coordenador da ESAD - Escola Superior de Artes e Design de 
Matosinhos 
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*NÚCLEOS DE DESENHO 
 

Dia 7 de Outubro (sexta-feira) – Das 14 h às 18 h 
 

 
JOÃO JACINTO (adiado para o dia 16 de Dezembro – 11.00 h) 
 
Conversa / conferência com artista português, de conhecida e reconhecida carreira 
artística, em cuja obra o Desenho tem lugar de destaque. 
O convidado deste núcleo será Jorge Queiroz. 
 

 
MANUEL GANTES  
 
“O SENTIDO SERIAL NO DESENHO” 
 
Tomando como ponto de partida o pensamento intrínseco ao desenho, conforme 
expresso na parte desenhada do seu doutoramento (“Desenho nos séculos XX e 
XXI: Imagem, Espaço e Tempo”, 2013), o autor aborda assuntos importantes para 
a criação artística, no seu constante devir, nomeadamente a importância constante 
do recurso à série nas suas múltiplas possibilidades e variações, apenas afloradas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Desenho / Tempo / Espaço / Memória / Imagem / Série / 
Sequência.  
 

 
 
 

 
 

NÚCLEOS DE CIÊNCIAS DA ARTE  
 

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

 

 
MARGARIDA CALADO 
HISTORIOGRAFIA DA ARTE 
Os escritos sobre arte da Antiguidade ao séc. XVI. Vasari e a história da arte como 
vidas de artistas. A revolução do séc. XVIII com a separação das disciplinas 
artísticas. A História da Arte a partir de Winckelmann. O séc. XIX e a recuperação 
da Idade Média pelo Romantismo. As descobertas e escavações arqueológicas ao 
longo do séc. XIX.O aparecimento das grandes teorias no final do séc. XIX e sua 
definição no séc. XX: formalismo (Wolfflin), teorias sociológicas (de Proudhon a 
Hadjinicolaou), espiritualismo (Dvorak), iconologia (Panofsky). 
A história da arte na época actual – as novas perspectivas: a recuperação de uma 
história da arte no feminino. A história da arte e o pós-colonialismo. 
PALAVRAS-CHAVE: história da arte / biografia de artistas / historiadores da arte. 
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MARTA MANSO 
 
A IMPORTÂNCIA DOS MÉTODOS DE EXAME E ANÁLISE NA ARTE E 
HERANÇA CULTURAL 
 
A aplicação dos Métodos de Exame e Análise, inicialmente desenvolvidos no 
domínio das ciências dos materiais, a objetos de arte e arqueologia dá aos 
historiadores a possibilidade de obter informações sobre a sua composição material. 
A partir desta informação é possível responder de forma fundamentada a algumas 
questões sobre a origem e metodologia de produção desses objetos. 
Este tipo de análise é também valiosa e, por vezes indispensável, nas decisões do 
conservador, nomeadamente na diferenciação de peças originais de um objecto, de 
acréscimos posteriores, identificação de restauros e até eventuais falsificações.  
Os fenómenos de degradação a que estes objetos estão expostos podem ser 
estudados com estas técnicas e, desta forma, o conservador poderá compreender 
a cinética de deterioração e desenvolver tratamentos e formas de a prevenir ou 
retardar. 
Nesta apresentação serão explicados os fundamentos básicos de várias técnicas 
analíticas e a suas aplicações serão ilustradas através de uma série de estudos de 
caso. 
PALAVRAS-CHAVE: Métodos de Exame e Análise / Caracterização material / 
Herança cultural 
 

 
CRISTINA CRUZEIRO 
CURADORIA – A NOÇÃO DE ESPAÇO SOCIAL NAS INTERVENÇÕES DA 
INTERNACIONAL SITUACIONISTA E DE GORDON MATTA-CLARK 
Nesta sessão irá relacionar-se as intervenções urbanas da Internacional 
Situacionista e de Gordon Matta-Clark a partir da noção de Espaço problematizada 
por Henri Lefebvre em 1974 em 'La Production de L'Espace'. A partir dos anos 
sessenta, o conceito de Espaço foi objecto de reflexão de diferentes áreas do 
conhecimento, entre as quais a filosofia, a sociologia e a antropologia, o que resultou 
no seu alargamento a um domínio social. As práticas artísticas da Internacional 
Situacionista e de Gordon Matta-Clark foram coincidentes ao nível do entendimento 
social do Espaço, assim como o foram na adopção de uma abordagem política da 
significância e ordenamento da cidade. Fizeram-no relacionando os modos de 
controlo capitalista do indivíduo com as formas de organização arquitectónica e 
urbanística do espaço urbano, identificando a desintegração da vivência da cidade 
como espaço colectivo como um dos seus efeitos mais visíveis. 
PALAVRAS-CHAVE: Espaço / Internacional Situacionista / Gordon Matta-Clark, 
Henri Lefebvre 
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NÚCLEOS DE ARTE MULTIMÉDIA 

Dia 18 de Outubro (terça-feira) – Das 17.30h às 19.30h   
GRANDE AUDITÓRIO 

 
MIGUEL RIOS, ANA CRISTINA CACHOLA, JOÃO ONOFRE (a confirmar), 
DANIELA ARRIADO 
A TURN TOWARDS ONLINE EXHIBITION PLATFORMS 

Panel dedicated to the current turn towards digital exhibition formats & online 
platforms, and to both the challenges and possibilities it brings along for artists and 
curators. This movement is creating and enforcing a discourse related to curation, 
accessibility and audience expansion, as well as to questions regarding authorship 
and provenance tracking. The panel intends to present the perspective from a 
curator, an artist, a collector and an institution. Moderated by Daniela Arriado, 
director & curator of Screen City Festival (Norway), and Art Republic Media – 
platform for digital art in public space. This panel will be a collaboration between the 
Post Screen Festival, and Arriado`s research sessions, primarily focusing on the 
screen-based curatorial practice, and the curatorial role in this vast Internet 
landscape, being arranged in Lisbon, Berlin, Barcelona and Oslo during 2016. 
  

 

Dia 19 de Outubro (quarta-feira) – Das 10 h às 13 h 
GRANDE AUDITÓRIO 

 

 

ELIZABETH KLINCK 
 

ARCHIVE USE: RESEARCH AND CLEARANCE 
Hoje em dia cada vez mais produções artísticas recorrem a materiais gráficos, fotográficos 
ou audiovisuais produzidos por terceiros. Esta sessão destina-se a discutir o panorama 
actual dos usos destes materiais, bem como a fornecer ferramentas de investigação 
relativas às suas fontes, acesso e procedimentos de utilização. 
Elizabeth Klinck has worked as producer, researcher and clearance specialist on numerous 
award-winning Canadian, American and British documentary films that have garnered 
Emmy, Gemini, Peabody and Academy awards. A graduate of Queen’s University she has 
taught documentary research and development at Ryerson University in Toronto and has 
led research and rights clearance workshops at numerous international conferences and 
festivals. Elizabeth has been nominated twice for a Canadian Gemini Award and won the 
inaugural Gemini for Best Visual Research in 2010. In 2005 and 2011 she was nominated 
for the FOCAL International Researcher of the Year Award and the following year she 
received an Emmy nomination in the category Outstanding Individual Achievement in a Craft 
– Research. In 2008 she won the Yorkton Golden Sheaf for Best Research, and she was 
awarded the FOCAL International Lifetime Achievement Award. Elizabeth serves as a 
member of the FOCAL International Executive and on the board of WIFT Toronto and Impact 
Media Summit. She is a founding chairperson of the Visual Researchers’ Society of Canada 

and is a member of DOC. http://www.elizabethklinck.com/ 

 [Masterclass no âmbito do protocolo com o programa ARCHIDOC, Documentaire et 
Archives, La Fémis, École nationale supérieure des métiers de l'image et du son, Paris.] 

 
 

http://www.elizabethklinck.com/
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NÚCLEOS DE CIÊNCIAS DA ARTE 

Dia 21 de Outubro (sexta-feira) – Das 14 h às 20 h 
 

 

EDUARDO DUARTE 
HISTORIOGRAFIA DA ARTE 
INVESTIGAÇÃO NAS CIÊNCIAS DA ARTE E DO PATRIMÓNIO  
Tendo como ponto de partida o livro de James Elkins Stories of Art (2002), será 
abordada neste núcleo, de forma breve, a historiografia da arte portuguesa (desde 
Francisco de Holanda até à atualidade); também algumas das metodologias mais 
importantes utilizadas na historiografia nacional (formalismo, iconografia, questões 
sociais e novas tendências).  
Por fim, as mais relevantes questões ligadas às metodologias e técnicas de 
investigação nas Ciências da Arte e do Património serão contempladas, 
particularmente, na elaboração de teses de doutoramento.   
 PALAVRAS-CHAVE: Historiografia da Arte / Metodologias / Técnicas de 
Investigação / Ciências da Arte   
  
 

ANA BAILÃO 
A IMPORTÂNCIA DA DISCRIMINAÇÃO DA COR NA CONSERVAÇÃO E 
RESTAURO DE OBRAS DE ARTE 
A perceção visual é fundamental na criação e na conservação e restauro. No último 
caso, nomeadamente durante o processo de reintegração cromática, o profissional 
tem de conseguir distinguir diferentes matizes em torno da lacuna e, inclusive, na 
totalidade da obra. Todavia, estas capacidades fisiológicas raramente são 
consideradas quando se inicia a formação no sector, e muitos são os alunos e 
profissionais de conservação e restauro que desconhecem o seu nível de 
discriminação de cor. O objetivo desta comunicação é dar a conhecer os tipos de 
deficiências visuais, os testes de diagnóstico e as capacidades e limitações de um 
aluno com deuteranomalia no processo de reintegração cromática.  
PALAVRAS-CHAVE: Perceção da cor / deficiências visuais / conservação e 
restauro / reintegração cromática 
 

 
JOÃO PENEDA  
INVESTIGAÇÃO EM ESTÉTICA 
A reflexão filosófica e a investigação científica. As grandes questões filosóficas e as 
perguntas e métodos na ciência. A origem histórica da reflexão da estética na 
antiguidade grega. O aparecimento da estética como disciplina autónoma no século 
XVIII. As especificidades desta área de estudos. As três grandes vertentes da 
estética: pensar a arte e a criatividade, o objecto estético e a apreciação estética. 
Linhas (escolas) e métodos de investigação (filosófico, histórico, psicológico, 
psicanalítico, sociológico, biológico, etc.). Autores, referências e bibliografia. 
Exemplos práticos de trabalhos académicos nesta área. 
PALAVRAS-CHAVE: reflexão filosófica / investigação científica / estética / 
metodologias. 
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NÚCLEOS DE ARTE MULTIMÉDIA 

Dia 28 de Outubro (sexta-feira) – Das 18 h às 20 h 
 

 

ANTÓNIO DE SOUSA DIAS, PATRÍCIA GOUVEIA  
ATELIER DE PROJECTO 

Sessão dedicada à apresentação e discussão de projectos dos doutorandos, com 
particular incidência nas áreas de Multimédia, Fotografia, Audiovisuais e Teoria da 
Imagem. 
 

 

Dia 8 de Novembro (terça-feira) – Das 18h às 20h - SALA 4.09 
 

 

ATIF AKIN  
EMPIRE FRONT: 
NETWORKS AND THE HERMENEUTICAL DIMENSIONS OF DISRUPTION 
Political culture relies on a systematized set of conventions that readily actualizes dialectics 
in their most brutal form: right and wrong; war and peace; past and future; secrecy and 
openness. Situated along this dialectical boundary is a disruptive potential, tasked with 
questioning power structures borne of this political culture. Most visibly articulated through 
art, media, and culture, the transformative potential of such disruptions is catastrophic and 
progressive at once: it can threaten to destroy an existing narrative, and it can, 
simultaneously, become normative. The internet in the age of corporate capitalism has 
provided the perfect breeding ground for such disruptions to play themselves out, several 
times over. This phenomenon is most evidently observed in the dyad of social media and 
mass surveillance, intricately interwoven into one another, and in turn, into our daily 
existence. War, power, rights (privacy), narrative, identity, and language have all been 
shaped and morphed by the utopian vision of voluntary, online, social participation and its 
antithesis, with momentum and speed that only capitalism can provide. Where are the 
counter forces, the resistance and subversion to this teleology? Atif Akin's Empire Front, an 
installation of photographs taken from the social media accounts of American soldiers 
stationed in US bases abroad, offers a glimpse of one such disruption. 
PSF2016 

 
Dia 10 de Novembro (quinta-feira) – Das 18 h às 20 h   

AUDITÓRIO LAGOA HENRIQUES  
 

 
CLARE STRAND  
MASTERCLASS  |  PROCESSO DE TRABALHO DA ARTISTA 
«Clare Strand works with photography. She describes her working method as being 
like "rolling in the grass and seeing what you pick up on your jumper.” Strand’s 
constantly evolving practice brings together intensive research, deadpan humour 
and insights into popular culture, shifting from the mysterious and the absurd to 
understanding public obsessions, often via trickery and manipulation. Recent 
exhibited work includes machines to encourage entropy, web programs, looped films 
and intricate photographic constructions focusing on, subverting, reimagining and 
manipulating the medium’s origins.» 
http://www.clarestrand.co.uk 
 

http://www.clarestrand.co.uk/
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NÚCLEOS DE DESIGN DE EQUIPAMENTO 

Dia 11 de Novembro (sexta-feira) – Das 14h às 20h 
 

 
JOÃO CRUZ 
O CONFORTO PARA O DESIGN DE EQUIPAMENTO 
Neste seminário serão abordadas a composição e a evolução do conforto físico e 
do conforto psicológico. Trataremos de explanar quais são as variáveis do conforto 
que se colocam ao alcance do design de equipamento, debateremos se este tem 
sempre aquelas por alvos e discutiremos a quantificação científica do conforto. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Conforto físico / conforto psicológico / limites / projecto do 
conforto. 
 

 
JOSÉ VIANA –  
(ADIADA PARA O DIA 13 DE DEZEMBRO – 14.00 HORAS) 
 
O CARÁCTER INTEGRATIVO DO PENSAMENTO EM DESIGN 
Contributos para o entendimento do Design como modelo de pensamento operativo 
e como manifestação que ocupa a mais recente posição na escala evolutiva 
humana. Nesta perspetiva (que se pretende apoiada no modo como a Psicologia 
Evolucionária procura explicar a diversidade das motivações humanas através da 
compreensão do funcionamento do cérebro), o Design é tomado como área do 
conhecimento/ação na qual se podem identificar as marcas recentes de heranças 
(culturais e metodológicas) vindas da Arquitetura e da Ciência, mas também 
heranças arreigadas a condicionalismos mais ancestrais, profundamente inscritos 
nas estruturas biológicas neurais, subjacentes ao comportamento adaptativo 
técnico/projetual e estético artístico/expressivo do ser humano.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Antropogenia/ Evolucionismo/ Adaptação/ Projeto/ Inovação/ 
Técnica/ Arte/ ciência/ Design. 
 

 
PEDRO SILVA DIAS 
 
DESIGN NA SOCIEDADE PÓS-INDUSTRIAL  
Partindo de um plano de fundo identificado com os princípios que definem a 
sociedade pós-industrial, aborda-se nesta conferência as relações da nova 
conjuntura societal com a produção de bens físicos e as várias contexturas que 
delineiam a acção do design, com enfoque na actual pertinência alternativa do 
design auto-produzido. 
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NÚCLEOS DE ESCULTURA  

Dia 18 de Novembro (sexta-feira) – Das 14h às 20h 
 

 
JOSÉ REVEZ 
 
PROJETO DE ESCULTURA E SISTEMAS DE 3D CAD 
 
Pretende-se explorar e evidenciar as diversas aplicabilidades dos meios de 
representação e de modelação 3D CAD no âmbito do desenvolvimento da 
Metodologia Projetual de Escultura. Deste modo, procurar-se-á demonstrar os 
processos operativos dos softwares de modelação paramétrica e de modelação 
escultórica, na área do projeto. 
 

 
SANDRA TAPADAS 
 
PARA UMA DEFINIÇÃO DO ESCULTÓRICO  
 
Com base na designação escultura definida por cada artista/autor, a nossa atenção 
centra-se naquele que é o seu atributo, i. e., no seu carácter escultórico passível de 
ser identificado em qualquer das especialidades ou categorias da Arte. O objectivo 
desta sessão é o de concertar contributos para uma definição operativa do conceito 
de escultórico, de modo aberto e participativo, a partir da proposta de diferentes 
enunciados. 
 
PALAVRAS-CHAVE: escultura/ paragone/ humano/ olhar/ tacto/ percepção/ 
escultórico. 
 

 
VIRGINIA FRÓIS 
 
TERRA E CERÂMICA / ESCULTURA E ARQUITECTURA DE TERRA 
 
Escultura e as práticas culturais ancoradas nos conhecimentos da arquitectura 
vernacular, as matérias e nos processos.  
A mediação a intervenção cultural exemplos de práticas relacionais neste contexto. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Terra / reabilitação e apropriação. 
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NÚCLEOS DE PINTURA 
 

Dia 25 de Novembro (sexta-feira) – Das 14h às 20h  
 

 
 
COORDENAÇÃO: HUGO FERRÃO E ILIDIO SALTEIRO  
 
«SER, ARTE E TECNOLOGIA»   
 
A praxis artística sempre procurou cruzar linguagens específicas dos diferentes 
campos do conhecimento e do saber fazer. Essa ideia de interdisciplinaridade, 
remete constantemente a actividade artística para uma visão recolectora 
supradisciplinar, onde a problematização das imagens, suas realidades formais ou 
funções sociais são indissociáveis da singularidade e identidade do autor. Hoje a 
pós-globalização tem vindo a projectar produções, ditas artísticas, históricos e 
apolíticos, desvitalizando a própria noção do individuo enquanto criador de imagens 
futuras. Os objectos artísticos têm vindo a tornar-se indistintos dos outros objectos 
ditos funcionais, muito devido à sua hibridez pelo que se torna urgente questionar 
as articulações entre ser, arte e tecnologia.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Ser / Arte / Tecnologia / Sustentabilidade 
 
 

 
 
LUÍS HERBERTO – 14.00 H  
 
IMAGENS PROIBIDAS - O PARADOXO DAS REPRESENTAÇÕES 
SEXUALMENTE EXPLÍCITAS 
 
A combinação entre arte e representações explícitas do sexo explícito permite-se 
ainda ‘explosiva’ e paradoxalmente controversa, já que o enquadramento geográfico 
e cultural em que nos movemos consente diferentes abordagens para imagens 
desta natureza. As importantes mudanças sociais que resultaram das revoluções 
sociais, sobretudo a partir da década de 1960, com especial atenção para as 
questões da sexualidade, não permitiram uma evolução semelhante no que diz 
respeito à sua representação artística, de um modo geral e no espaço público 
institucional. A fusão entre arte e sexo pode ainda ser demasiado incómoda, 
oscilando a sua presença de acordo com o impacto que alguns artistas visuais 
conseguem imprimir nos públicos generalistas. Estes dois campos culturais tão 
específicos têm tanto de proximidade como subitamente se mostram antagónicos, 
possibilitando discursos múltiplos, o que nos leva a uma certa instabilidade no 
entendimento de conceitos afins, associados ao pudor, à vergonha e a reacções por 
vezes mais emotivas que racionais. 
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JOÃO GARCIA MIGUEL – 16.00 H  
 

NOVAS LINGUAGENS PERFORMATIVAS  
 

The great events of world history are, at bottom, profoundly unimportant. In the last analysis, 
the essential thing is the life of the individual. 
This alone makes history, here alone do the great transformations first take place, and the 
whole future, the whole history of the world, ultimately spring as a gigantic summation from 
these hidden sources in individuals. 
In our most private and most subjective lives we are not only the passive witnesses of our 
age, and it sufferers, but also its makers. We make our own epoch. 
– C.G. Jung, 1934 Collected Works 10, The Meaning of Psychology for Modern Man, 
para. 315 

 

A dispersão de perspectivas sobre as quais o fenómeno da performance artística 
nos é apresentada hoje dificulta a sua apreensão por uma lado e exige um 
distanciamento valorativo abrangente. A necessidade sentidos que a actualidade 
exige, numa sociedade mediatizada a cada instante, impõe a descoberta de uma ou 
mais ordenações que no caso da performance se conjugam e conflituam. As fontes 
de onde brota cada gesto, cada traço na realidade estão impregnadas pelos valores 
de uma normatividade conjugada com a importância das experiências individual e 
subjectiva. O corpo e a história individual são os suportes que permeiam as novas 
linguagens performativas. É assim que as entendemos. Somos nós que fazemos 
acontecer a nossa época, onde as artes são um campo desconhecido a aceder e os 
artistas os mediadores do inaudito. O elemento básico de cada indivíduo, o corpo, 
enquanto suporte performativo tornou-se centrifugador e centralizou o valor da 
expressão artística, seja do ponto de vista do fazedor, seja do fruídor. É o corpo que 
se perspectiva enquanto substância criadora que liga e limita as coisas artísticas. O 
corpo do artista é reconhecido como uma força expressiva, impulso motriz para a 
criação de perspectivas, de simbólico e de novas linguagens. O corpo do artista 
contem muitos corpos dentro de si, entre os quais, o do espectador que já entrou, 
também, num desenho imaginário que inscreve a obra de arte nos territórios sociais.  
 

 

HUGO FERRÃO – 18.00 H  
 

«O REPOUSO DE DIANA DE IVO SALIGER – ALEGORIA DO TRIUNFO DO 
CORPO» 
  
Ivo Saliger (1894-1987), é um pintor com vasta obra produzida no âmbito da pintura 
e do desenho ao gosto do III Reich, tendo participado nas Exposições da Grande 
Arte Alemã (1937-1944). O «Repouso de Diana» (1940) é uma pintura a óleo 
alegórica que revela a idealização greco-romana apropriada pelo Nacional 
Socialismo, e simultaneamente portadora de um imaginário modelador do corpo da 
mulher e definidor do seu papel na sociedade (realismo romântico). Saliger, deixou-
nos vestígios iconográficos intencionais que sugerem um acto iniciático feito de 
provas que se confirmam e são portadoras de uma mitologia que propomos 
interpretar gerando intertextos capazes de revelar um conjunto de referencias e 
fontes assumidamente inscritas na pintura como veículo de transmissão de 
conhecimentos e saberes considerados como princípios transcendentes aos quais 
só se pode aceder através de códigos capazes de alterar a própria condição 
humana.  
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NÚCLEOS DE ARTE PÚBLICA 
Dia 2 de Dezembro (sexta-feira) – Das 14h às 20h 

 

 
JOSÉ TEIXEIRA   
 
ARTE PÚBLICA? ÂMBITO E NOÇÕES DE ESPAÇO E LUGAR 
Aproximações (e divergências) ao (s) conceito (s) de Arte pública. Clivagem entre 
os territórios da Escultura e da Arte Pública no contexto do museu, espaço público 
urbano, paisagem, etc. Abordagem da dimensão conceptual, imagética e 
metodológica do conceito de espaço (lugar, espaço especifico e não-lugar) e suas 
variantes artísticas, metodológicas e culturais. 
Incursão pelo espaço fixo, monumental, com passagem pelo espaço multidireccional 
e tecnológico do “campo expandido”, hodierno. Perspectivas metodológicas e 
críticas da investigação em arte Pública.  
PALAVRAS-CHAVE: Arte pública / Espaço público / Lugar  
 

 
SÉRGIO VICENTE  
 
METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS EM ARTE PÚBLICA: ESCULPINDO A MEMÓRIA A 

PARTIR DO MOVIMENTO COMUNITÁRIO NO PERÍODO REVOLUCIONÁRIO DE 74.  
Este núcleo visa explorar o uso da arte como motor para a capacitação da comunidade no 
exercício da sua cidadania, lançando as bases para um projeto de arte pública comunitário. 
De forma crítica, exploramos metodologias de trabalho assentes na partilha de ferramentas 
disciplinares que permitam chamar ao trabalho plástico aqueles que habitam um território 
específico. Referimo-nos a um conjunto alargado de habitantes que nos anos da Revolução 
participaram ativamente nas profundas transformações sociais e urbanas de bairros 
clandestinos, a partir de ações emanadas de gabinetes criados para a análise e solução de 
problemas locais no tempo das Comissões Democráticas Administrativas, anteriores às 
primeiras eleições livres para as autarquias locais em 1976. Neste núcleo vamos 
demonstrar que a participação comunitária em escultura pública, mais do que uma 
abordagem sincrónica com uma certa realidade, se baseia num processo relacional 
dependente de uma visão diacrónica da realidade socio-territorial. Sustentamos, pois, que 
só deste modo é possível defender a hipótese de um projeto específico para um lugar e 
contribuir de forma permanente para a qualificação do espaço público através da arte.    
PALAVRAS-CHAVE: Escultura / Espaço Público / Participação Pública / Memória  

 

 
ÂNGELA FERREIRA 
 
A arquitectura como um dos pontos partida para a construção de um discurso 
artístico investigativo no contexto do pós-colonialismo português. As 'estruturas' e 
as esculturas, na sua definição mais alargada, servem de protótipos de pesquisa 
para analisar a valência do discurso pós-colonial na arena internacional e permitem 
questionar a sua pertinência como base teórica de uma prática artística na 
contemporaneidade portuguesa.  
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NÚCLEOS DE INSTALAÇÃO 

Dia 9 de Dezembro (sexta-feira) – Das 14 h às 20 h 
 

 
TOMÁS MAIA – 14.00 horas 
 
CORPO, SOM 
 
CONVIDADO: Pedro Ferreira 
 
Percorrendo algumas obras de Pedro Ferreira, tentaremos sondar a relação 
primordial entre o corpo do observador/escutante e a obra enquanto corpo 
reverberante.    
O nosso ponto de partida, em diálogo com o autor, será a projecção da peça 
trespasse (14’) em formato DVD, publicada no livro O gesto da arte que 
revisitaremos (FBAUL, 2015).  
 
PALAVRAS-CHAVE: corpo / espaço-tempo / som 
 

 
CARLOS VIDAL - 16.00 horas  
 
NARRATIVA E ESPECTADOR 
 
CONVIDADO: André Guedes 
 
No âmbito do seminário de doutoramento, pretendo apresentar um conjunto 
diferenciado de obras que realizei, todas caracterizadas por um uso do suporte 
performativo, e que servirão para introduzir aos alunos questões como a exploração 
de possíveis modelos de dispositivo, temporalidade, narratividade e 
recepção/audiência. 
 
PALAVRAS-CHAVE: corpo / acção / performatividade / teatro 
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ANA MATA - (Adiada para o dia 12 de Janeiro de 2017 – 16.00 h) 
 
PEQUENOS MONUMENTOS QUE ATESTAM O INÍCIO DA POSSIBILIDADE – 
APONTAMENTOS SOBRE DISPOSITIVOS DE (IN) VISIBILIDADE  
 
CONVIDADOS: Ana Rito & Hugo Barata 
 
O espectro é também [...] aquilo que se imagina, o que se pensa e se vê, e o que se 
projeta - sobre um ecrã imaginário onde não há nada para ver. Nem mesmo o ecrã 
por vezes (Jacques Derrida). 
 
Pensar a imagem, e pensá-la como coisa, implica uma aproximação 
multidimensional, olhá-la de frente, ponderar os seus limites (os seus lados, 
fronteiras, moldura), indagar o que estará por detrás da primeira “pele” (visível), 
caminhar para o seu interior e tocar as suas vísceras. Abordar este “para lá da 
imagem”, ou o por “detrás da imagem” requer uma sucessão de projecções. 
Projectamos uma série de ecrãs imaginários, enformados pelas nossas próprias 
narrativas, pela própria ontologia dos ecrãs e das imagens, na tentativa de uma 
qualquer relação com aquilo que se nos apresenta, num primeiro momento, como 
impenetrável e incognoscível. Alinhamos a nossa percepção, e a nossa posição, em 
relação a esta imagem-coisa (e falamos mais especificamente da imagem 
projectada mas podermos referir-nos a todas as imagens por analogia – com 
variantes) a partir destes ecrãs virtuais, num jogo que oscila, naturalmente, entre 
estados de atenção e distracção, de aproximação (mergulho, imersão) e 
afastamento, encontrando, algures, um punctum de contacto (um canal para o seu 
interior ou um convite para o seu exterior, um apartamento sem retorno – sim, 
porque as imagens também rejeitam os seus observadores/espectadores). 
 
A exposição Pequenos monumentos que atestam o início da possibilidade (Ana Rito 
& Hugo Barata, Sala do Veado – MNHNC, 2015) demarca a sua estratégia 
investigativa: situar a prática artística e curatorial entre noções diversas de palco e 
de ecrã no reposicionamento dos seus mediadores - privilegiando (elasticizando e 
definindo) uma “zona de contacto” que se efectiva quer no espaço expositivo quer, 
mais concretamente, na experiência da instalação/ambiente que posta em cena o 
corpo de um espectador movente e activo na condução do seu próprio processo 
perceptivo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: prática artística e curatorial / instalação / superfície / 
materialidade / avesso / corpo / voz / projecção / ecrã / exposição / residência para 
autores 
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NÚCLEO DE ESCULTURA (SESSÃO EXTRA) 
 
 

Dia 13 de Dezembro de 2016 (terça-feira) – 18.00 horas  
 
 

 
SANDRA TAPADAS / JOSÉ REVEZ 

 
 
 
 

 
 

NÚCLEOS DE ARTE MULTIMÉDIA 
 
 

Dias 14, 15 e 16 de Dezembro – Das 18 h às 20 h  
 
 

 
RUI MATOSO 
 
HARUN FAROCKI E A VISUALIDADE PÓS-MEDIA – ENTRE A PERCEPÇÃO 
SINTÉTICA E A NEOCIBERNÉTICA 

 
Este seminário visa contribuir para o conhecimento e a valorização do legado 
artístico e do pensamento de Harun Farocki (1944-2014), mas também reflectir 
acerca dos desenvolvimentos da categoria de “imagem” e do respectivo regime 
escópico pós-media, na sequência dos projectos artísticos e das investigações 
teóricas levadas a cabo pelo cineasta. 
Harun Farocki começou por realizar curtas metragens para televisão e estabeleceu-
se entre 1970 e 1980 como reconhecido cineasta de perfil político, através de uma 
série de obras de longametragem, em parte auto-financiadas, como: Zwischen den 
Kriegen (Between Two Wars, 1978), Etwas wird sichtbar (Before Your Eyes, 
Vietnam, 1982), Betrogen (Betrayed,1985) e Wie man sieht (As You See, 1986). A 
obra pluridisciplinar de Farocki está, desde os primeiros trabalhos cinematográficos, 
vinculada à desconstrução crítica dos processos de constituição do visível patente 
nos dispositivos tecno-estéticos, mas também na sua relação com a percepção 
sintética e com as formações ideológicas da imagem. 
Se conectarmos a tendência telepática das novas tecnologias de imersão neuronal, 
fundamentada nos princípios e aplicações de neurofeedback, às imagens 
operativas produzidas por sistemas de vigilância ubíqua, tal como profusamente 
documentado pelo realizador, podemos verificar como um curto-circuito se 
estabelece entre o exterior e o interior, e de como os sistemas de vigilância difusa 
instalados no mundo (vigilância das cidades, dos rostos, da biométrica, das 
comunicações ou dos agenciamentos colectivos) se expandem até ao mais intimo 
neurónio do sistema nervoso central de cada indivíduo. 
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SESSÃO 1 
INTRODUÇÃO À OBRA E PENSAMENTO DE HARUN FAROCKI 
A emergência da Imagem Operativa e da Perceção Sintética, enquanto 
problemáticas da desmaterialização da imagem e do seu entrelaçamento com os 
algoritmos e a inteligência artificial (neocibernética). Em ambos os casos, trata-se 
pois de aceder a uma estratigrafia subjacente à produção da imagem e de 
reconhecer o invisível dentro do visível, ou de detectar o código através do qual o 
visível é programado. Estas questões serão tratadas conjuntamente com a 
visualização do filme War at Distance (2003) e de imagens da instalação Eye 
Machine (2000) 
 
SESSÃO 2 
A REALIDADE VIRTUAL ESTEREOSCÓPICA, os seus usos e efeitos, a partir 
da vídeo-instalação Serious Games - Imersion produzida por Harun Farocki em 
2009.  
Esta é a primeira obra em que Farocki aborda directamente os media 
estereoscópicos modulados pelas tecnologias imersivas de realidade virtual que 
permitem, paradoxalmente, realizar também terapias dos traumas provocados pelo 
transtorno de stress pós-traumático de guerra (Virtual Reality Exposure Therapy). 
 
SESSÃO 3 
CONCLUSÃO E UMA HIPÓTESE EM CONSTRUÇÃO: A IMAGEM 
ESPECULATIVA 
É a Imagem Especulativa que permite a mediação entre dois regimes escópicos e 
perceptivos complementares, paralelos e correlacionáveis, o do humano e o da 
inteligência artificial. É a imagem produzida pelo dispositivo tecno-estético, uma 
imagem dinâmica, de alta performance digital, flexível e que induz percepções 
adequadas individualmente a cada consciência humana, e que por isso também 
induz comportamentos, ideias, alucinações, emoções, etc. A Imagem Especulativa 
possibilita a mediação entre a mente humana (e os seus correlatos neuronais) e a 
mente artificial (sintética) que insiste em dialogar connosco. 
 
Nota: As sessões têm como ponto de partida os seguintes ensaios: 
− Operative-Image and Phantom-Image - The Synthetic Perception Media in 
late Harun Farocki (in Art and Photography in Media Environments, 2016) 
− Techno-aesthetic double-bind: immersion, code, unconscious and trauma in 
Harun Farocki´s serious games (Conferência Internacional Stereo & Immersive 
Media 2015) 
− A Imagem Especulativa (revista Interact n. 24 - a ser publicado a 16 de Outubro 
2016 
http://interact.com.pt/category/24/ ) 
 
Nota Biográfica 
Rui Matoso é docente na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (ULHT)/ECATI e 
na Escola Superior de Teatro e Cinema (IPL - Lisboa). É membro da European Expert Network on 
Culture (EENC) e da ECREA – European Communication Research and Education Association. É 
doutorando em Ciências da Comunicação na ULHT/CICANT, onde investiga a "Imagem Operativa e 
Percepção Sintética – a visualidade pós-media depois de Harun Farocki". É coeditor, com José 
Gomes Pinto, do livro "Art and Photography in Media Environments" (ECREA/ULHT, 2016). 
https://grupolusofona.academia.edu/ruimatoso 
http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=9969547128783011 
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*NÚCLEOS DE DESENHO 

 
Dia 16 de Dezembro (sexta-feira) – Das 14 h às 16 h 

 
 

 
 
ANTÓNIO TRINDADE / SIMÃO PALMEIRIM 
 
GEOMETRIA PLANA NA COMPOSIÇÃO VISUAL NA PINTURA PRIMITIVA 
PORTUGUESA 
 
Neste núcleo serão abordados os quatro principais traçados de geometria plana 
aplicados na pintura nacional dos séculos XV e XVI. Contextualizando os processos 
oficinais de autores como Nuno Gonçalves, Francisco Henriques ou Grão Vasco, 
veremos em que medida a geometria tinha um papel central na relação entre pintura 
e arquitectura. Além da aplicação de formas geométricas específicas, estudaremos 
algumas das propriedades matemáticas de determinados traçados, bem como a 
importância dos mesmos para a projecção dos grandes conjuntos retabulares da 
época. Pretende-se uma elucidação sobre processos de aquisição e aplicação de 
competências geométricas na pintura primitiva portuguesa. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Pintura primitiva portuguesa / Geometria plana e composição 
visual / Competências, Instrumentos e Traçados Geométricos 
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NÚCLEOS DE ARTE MULTIMÉDIA 

 
Dia 4 de Janeiro de 2017 (quarta-feira) 

   
GRANDE AUDITÓRIO – 15.30 h  

 

 
GARY HILL 
 
MASTERCLASS | PROCESSO DE TRABALHO DO ARTISTA 
 
«Gary Hill has worked with a broad range of media – including sculpture, sound, 
video, installation and performance since the early 1970’s. His longtime work with 
intermedia continues to explore an array of issues ranging from the physicality of 
language, synesthesia and perceptual conundrums to ontological space and viewer 
interactivity. 
Exhibitions of his work have been presented at museums and institutions worldwide, 
including solo exhibitions at the Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris; San 
Francisco Museum of Modern Art; Centre Georges Pompidou, Paris; Guggenheim 
Museum SoHo, New York; The Henry Art Gallery, Seattle, Washington; Museum für 
Gegenwartskunst, Basel; Museu d’Art Contemporani, Barcelona; and Kunstmuseum 
Wolfsburg; Museum of Contemporary Art (MOCA), Los Angeles; MIS – Museu da 
Imagem e do Som, São Paulo, Brazil; Musée d’Art Contemporain de Montréal, 
Montreal, Quebec, Canada; Center for Contemporary Art, Tel Aviv, Israel, among 
others. 
Commissioned projects include works for the Science Museum in London and the 
Seattle Central Public Library in Seattle, Washington, and an installation and 
performance work for the Coliseum and Temple of Venus and Rome in Italy. Hill has 
received multiple fellowships from the National Endowment for the Arts and the 
Rockefeller and Guggenheim Foundations, and has been the recipient of numerous 
awards and honors, most notably the Leone d’Oro, Prize for Sculpture at the Venice 
Biennale (1995), a John D. and Catherine T., MacArthur Foundation Fellowship 
Award (1998), the Kurt-Schwitters-Preis, (2000), and honorary degrees from The 
Academy of Fine Arts Poznan, Poland (2005) and Cornish College of the Arts, 
Seattle (2011). He was recently awarded the Genius Award in Film by The Stranger, 
Seattle 2011. 
Recent projects include directing Beethoven’s opera Fidelio which premiered at the 
Lyon Opera House and Feedback Path, a monumental multi projection installation 
in the Grotte du Mas D’Azil, France.» 
 
http://postscreen.fba.ul.pt/gary-hill-psf2016-guest-artist/ 
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