
 

 

Página 1 de 13 

 

 

 
DOUTORAMENTO – ANO LECTIVO 2016/2017 - 2º SEMESTRE 

 
SEMINÁRIOS ESPECIALIDADES II (NÚCLEOS) 

 
 
 

 
NÚCLEO - CIÊNCIAS DA ARTE 

 22 de Fevereiro (quarta-feira) – Das 11.30 h às 14 h 
 

 
ANA BAILÃO / ANA CALVO  
 
EL GRAN RETO DE LOS CRITERIOS DE INTERVENCIÓN EN CONSERVACIÓN-
RESTAURACIÓN EN EL SIGLO XXI 
 
La encrucijada del mundo contemporáneo con sus avances tecnológicos, pero sobre todo 
con el cambio de mentalidad que se ha producido con respecto a los criterios de 
intervención en los bienes culturales y obras de arte, nos ofrece un panorama sumamente 
sugerente. 
En necesario volver la mirada al pasado para entender de donde venimos y para 
preguntarnos hacia donde van nuestros ideales en materia de conservación y 
restauración. 
En el caso de España, la la Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985 marcó unas 
normas de obligado cumplimiento que recogían el pensamiento mediterráneo desde la 
Carta de Atenas. Ya en el siglo XXI, el Instituto del Patrimonio Histórico Español ha 
desarrollado una serie de documentos, agrupados bajo el  epígrafe de Proyecto 
Coremans, que intentan reflejar las tendencias más actuales en materia de criterios de 
intervención en el patrimonio cultural. 
A través de algunos ejemplos intentaremos poner de manifiesto este proceso evolutivo y 
acercarnos a los nuevos recursos y tendencias del siglo XXI. 
 
PALAVRAS CLAVE: Conservación / Restauración / Patrimonio cultural / Criterios /  
Normativa. 
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NÚCLEO - CIÊNCIAS DA ARTE 

 24 de Fevereiro (sexta-feira) – Das 14 h às 18 h 
 

 
JOSÉ CARLOS PEREIRA / JOANA TOMÉ – Das 14 h às 16 h  
 
OS CAMINHOS FEMININOS DA ARTE MODERNA E CONTEMPORÂNEA 
 
A partir da obra de Fernanda Fragateiro (Montijo, 1962) se desenvolve, em registo 
cartográfico – do foro do sensível e da desconstrução das seculares dicotomias que 
opõem razão e corpo –, uma leitura global e genealógica da produção escultórica de 
mulheres – da década de 1960 à contemporaneidade – e, sempre que pertinente, dos 
seus pares masculinos, no contexto nacional e internacional. Forjando caminhos 
alternativos através da leitura do objeto artístico, a cartografia que se propõe é exercício 
do repensar e da reformulação da história da arte e da teoria da arte, abrindo as 
respetivas disciplinas ao incomensurável potencial libertador da diferença, do subversivo 
e do feminino. De Fernanda Fragateiro se parte e a ela se retorna num nietzschiano 
eterno retorno que se faz referir a temporalização outra, insubmissa à linearidade lógica 
(temporal e espacial) e à estruturação e estratificação – territorialização e consequente 
jazigo – da arte em movimentos artísticos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Cartografias do sensível / Genealogias do feminino / Pós-
estruturalismo / Materialismo feminista / Teoria da arte 
 

 
FERNANDO ROSA DIAS – Das 16 h às 18 h  
 
O LUGAR DO DISCURSO NO MUNDO DA ARTE – REFLEXÕES SOBRE UM NEO-
ACADEMISMO DA ARTE 
 
Através das teorias de arte contemporâneas apresentamos duas vias marcantes nas 
últimas décadas da relação entre o discurso e a obra de arte: uma a que chamámos 
logofobia, que considera o que o discurso não acede em plenitude à obra, que assim 
mantém uma espessura de opacidade e irredutibilidade; outro, a que chamámos 
logomania (ou logofília), em que se verifica um excesso de teoria que absorve (e dissolve) 
a obra.  
Com base nesta tensão propomos um neo-academismo artístico, com diferentes 
mecanismos do tradicional e estigmatizado academismo, a partir de uma reflexão sobre 
os lugares do discurso no mundo da arte, das relações com a obra ao seu poder 
institucional. 
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NÚCLEO - CIÊNCIAS DA ARTE 

3 de Março (sexta-feira)  
 

 
 
MARIA JOÃO ORTIGÃO – Das 14 h às 16 h  
 
LITERATURA E ARTES PLÁSTICAS EM PARIS NO INICIO DO SÉC XX 
 
Estudos das relações entre pintores, escultores e poetas reunidos em torno do “Bateau-
Lavoir”. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Literatura / Pintura / Montmartre 
  

 
CRISTINA CRUZEIRO – Das 16 h às 18 h  
 
A RELAÇÃO ENTRE ARTE E REALIDADE TANGÍVEL NO SÉCULO XX: 
APROXIMAÇÃO, DILUIÇÃO E SIMBIOSE 
 
Nesta sessão irá traçar-se o caminho de aproximação, diluição e simbiose entre a arte e 
a realidade tangível no século XX. Este caminho desenvolveu-se de uma forma 
totalmente inédita, sem recurso a qualquer tipo de representatividade, ou seja, fazendo 
um manuseamento directo da realidade tangível. Esta relação será equacionada a partir 
de três dimensões essenciais: a material, a contextual e a social. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Realidade / Vanguarda / Materialidade / Contextualidade / 
Simbiose 
 

 
ALICE ALVES – Das 18 h às 20 h 
 
QUESTÕES EM TORNO DO CONCEITO DE AUTENTICIDADE 
 
O conceito de autenticidade tem sido bastante discutido em várias áreas relacionadas 
com a arte, entre as quais nos interessa referir a da Conservação e Restauro. A sua 
interpretação, ao influir na própria materialidade do objeto, poderá mudar o modo como 
é realizada uma intervenção de restauro. Neste contexto, interessa perceber o modo 
como o conceito afeta o valor patrimonial do objeto e discutir a sua importância em 
diferentes contextos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Autenticidade / Conservação e Restauro / Materialidade / 
Património 
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NÚCLEO - DESENHO 

10 de Março (sexta-feira) – Das 14 h às 20 h 
 

 
ISABEL RITTO – Das 14 h às 16 h  
 
ANTROPOMETRIA CRÂNIOFACIAL E SUA IMPORTÂNCIA NO RETRATO 
A Antropometria (do grego Antropos, Homem e Metria, Medida) começou a ser praticada, 
não por estudiosos da Ciência, mas por artistas que colhiam medidas do corpo humano 
para melhor efetuar a sua representação. A Antropometria da cabeça (crânio e face) é 
uma área do conhecimento comum a Belas-Artes (Desenho, Pintura, Escultura, Design 
de Equipamento), Medicina (Cirurgia Plástica, Cirurgia Maxilo-facial), Ortodontia e 
indústrias ligadas ao espetáculo e à moda. 
Serão identificados alguns pontos e medidas antropométricas do crânio e da face tendo 
em vista a sua aplicação ao estabelecimento de proporções e o respetivo interesse para 
o retrato.  
PALAVRAS-CHAVE: Antropometria da cabeça / Proporções / Retrato 
 

 
ARTUR RAMOS – Das 16 h às 18 h 
 
RETRATO E HARMONIA; A CONCORDÂNCIA DOS TRAÇOS 
Apresenta-se uma investigação que usa o desenho de observação, o desenho medido e 
o desenho diagramático para entender a natureza da fisionomia. Procura-se o sentido de 
cada fisionomia, ou seja, a ordem, a razão ou a lógica que sustenta cada rosto. Este 
estudo estende-se também às mãos e aos pés com o objetivo de reforçar as 
características de cada indivíduo. Partindo dos fisionomistas interpreta-se a noção de 
concordância dos traços do rosto e fundamenta-se o fenómeno com algumas teorias 
filosóficas. Por fim, relaciona-se a ideia de concordância com a de harmonia através do 
entendimento dado pelo desenho. 
PALAVRAS-CHAVE: Desenho / Concordância / Traços 
 

 
MANUEL SAN-PAYO – Das 18 h às 20 h  
 
ELOGIO DA LINHA 
 
A linha é um dos elementos essenciais da linguagem gráfica.  
Metafóricamente, linha significa vida, movimento, caminho. Paul Klee sugere que, na 
prática, "desenhar é levar uma linha (ou um ponto) a passear". A linha indicia um fluxo, 
um percurso mais ou menos acidentado ou em conflito com a inércia e o atrito, tanto das 
ideias como da matéria. Consideremos a linha como tema/tópico ou estímulo mas 
também como estratégia ou ferramenta  para a produção de ideias de expressão gráfica. 
Sugere-se, assim, para este módulo e como referências para posterior desenvolvimento 
teórico/prático, a re/visita e análise de três casos de utilização da linha no cartoon e na 
animação: Saul Steinberg, Osvaldo Cavandoli e Serge Bloch.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Linha / Desenho / Fluxo / Cartoon / Sequência / Animação  
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NÚCLEO - DESIGN DE COMUNICAÇÃO 
 

16 de Março (quinta-feira) – Das 18 h às 20 h 
 

 
STUART BERTOLOTTI-BAILEY:  

WORK IN PROGRESS, OR, FORM AS A WAY OF THINKING  
 

At the heart of his 1962 book The Open Work, in a chapter on ‘Form as Social 
Commitment’, Umberto Eco writes: ‘Form must not be a vehicle for thought, it must be a 
way of thinking.’ 
 
Over ten chapters that alternate between theory and practice, I attempt to articulate, 
elaborate and perform how this ethos plays out in a hybrid art/design practice today. 
 
The theory chapters discuss key aspects of forming-as-a-way-of-thinking. The first 
identifies those aspects of Eco’s original argument most relevant to my extension of it 
here. The second shows how self-reflexivity in art can productively model such an 
approach, without becoming an end in itself. The third considers what it means to make 
and keep work ‘in movement’, adapting to and registering contingencies along the way. 
The fourth argues how this can make for markedly articulate objects – work that refuses 
the crutch of supporting material, effectively captioning itself, and so embodying a 
particular sense of decency and good manners. The last chapter contends that a 
borderline art/design disposition is peculiarly suited to this way of working, and that the 
grey area between the two domains is fertile ground for it to play out right now. 
Each practice chapter recounts an idiosyncratic publishing project, usually produced 
together with David Reinfurt under the name Dexter Sinister in response to an open 
invitation from an art institution. The last of these took place during the final few months’ 
work on the thesis, and as such, epitomizes the essence of the work advocated here: it is 
emphatically in progress. 
The work draws freely from art, design, literature, and philosophy, with recurring reference 
to a core group comprising both seminal figures (T.W. Adorno, Walter Benjamin, David 
Foster Wallace), marginal polymaths (Stefan Themerson, Anthony Froshaug, Richard 
Hollis) and close colleagues (Robin Kinross, Mike Sperlinger, Jan Verwoert). I also refer 
throughout to other art and artists past and present, with extended thoughts on a number 
of recent artworks to illustrate points made in the essays.  
 
In ‘Form as Social Commitment’, Eco laid out an aesthetic theory to explain why he 
considers what he identifies as Open Works to be the most exemplary art of the era. Some 
50 years on, I argue why the work described and performed here can be deemed just as 
authentic – timely and pertinent – today. 
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NÚCLEO - DESIGN DE COMUNICAÇÃO 

 
17 de Março (sexta-feira)  

 

 
 
EMÍLIO VILAR – Das 14 h às 16 h  
 
PRINCÍPIOS, MÉTODOS E TÉCNICAS BÁSICAS DA INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 
 
No núcleo de Design de Comunicação serão abordados os princípios, métodos e técnicas 
básicas da investigação científica, em particular aquelas que respeitam à área do design 
de comunicação. O núcleo procura dotar o doutorando dos princípios teóricos e técnicos 
necessários à conceção, definição, estruturação, organização, planeamento e realização 
de um trabalho de investigação de nível pós-graduado, que venha a materializar-se numa 
tese. O núcleo pretende ainda contribuir para que o trabalho a desenvolver pelo 
doutorando seja autónomo e reflexivo, esteja devidamente suportado e justificado, 
traduza uma análise ponderada de conteúdos e fontes de informação, discuta 
criticamente os resultados, identifique as suas próprias limitações, apresente conclusões 
fundamentadas e aponte pistas para investigação futura. 
 

 
 
 

 

 
NÚCLEO - DESIGN DE EQUIPAMENTO 

 
24 de Março (sexta-feira)  

 

 
 
PAULO PARRA – Das 14 h às 16 h  
 

A BAUHAUS E A ESCOLA DE ULM NA COLECÇÃO PAULO PARRA 
 

A Colecção Paulo Parra é composta por mais de 2500 peças de Design Industrial, cujo 
universo se baliza entre a pedra lascada e o iPod. Nesta evolução histórica a Bauhaus, 
escola pioneira nos anos 20 no ensino do Design, aparece como uma referência 
incontornável no panorama internacional do Design, da Arquitectura e da Arte, assim 
como a Escola de Ulm, que no pós-guerra vem propor a continuidade do modelo 
Bauhausiano. Estas duas escolas em grande parte responsáveis pela distinção do design 
alemão, estão representadas na Colecção Paulo Parra pelos seus mais importantes 
designers. É através de uma selecção de obras da Colecção, que se propõe uma visita a 
estes dois modelos de conhecimento. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Design de Produto / Bauhaus / Escola de Ulm 
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JOSÉ VIANA – Das 16 h às 18 h 
 

INTERPOLAÇÃO PROJECTUAL - INOVAÇÃO PELA SIMPLIFICAÇÃO  
 

Muitas vezes a noção de inovação encontra-se associada à ideia de que certos níveis de 
complexidade tecnológica (ultra) passados deixaram de ter condições para se poderem 
alcançar níveis de satisfação mais elevados e actuais. Constata-se, neste sentido, que o 
aumento do desempenho dos artefactos tende a ficar dependente de um correspondente 
aumento da complexidade tecnológica que o suporta. Esta implicação – o aumento do 
desempenho & bem-estar leva ao aumento de complexidade & sofisticação tecnológica 
– tornou-se na prerrogativa dum progresso cujo carácter se vem afirmando através da 
aceleração crescente de tais aumentos. Porém, ao tomarmos em consideração a mais 
genuína dimensão do bem-estar – aquela intrinsecamente dependente de um bom 
relacionamento e interacção do ser humano com o seu meio (i.e., com o Outro e ‘as 
outras-coisas’ naturais e artificiais) –, começamos a dar conta das repercussões 
negativas que o aumento da complexidade tem exercido insidiosamente sobre o nosso 
planeta. Assim, a assunção de princípios parcimoniosos e preceitos simplificadores 
apresenta-se como uma obrigação, cada vez mais premente, necessária a uma mais 
adequada prossecução do nosso mundo projectado & construído. 
Perante isto, o conceito de interpolação projectual é aqui apresentado como preceito 
condutor da exploração projectual, pelo qual se procura encontrar (num espaço interpolar 
de possibilidades) novas soluções com recurso a níveis tecnológicos mais baixos (mais 
simples e antigos, correspondentes ao de uma eventual solução superada) e, 
simultaneamente, capazes de oferecer eficácias equivalentes, ou alternativas, às de uma 
solução mais sofisticada (em uso, superante face à anterior, mas implicando níveis 
tecnológicos mais complexos).  
 

PALAVRAS-CHAVE: Complexidade & Simplificação / Projeto de Design / Evolução 
técnica 
 

 
RAUL CUNCA – Das 18 h às 20 h  
 

A MAGIA DA POLAROID  
Apresentação de um percurso de investigação alicerçado da produção da Polaroid 
Corporation e da popularização da fotografia instantânea pela mão do inventor Edwin 
Herbert Land, fundador da empresa. A importância da constituição da Polaroid enquanto 
empresa contemporânea do nascimento do design industrial nos EUA, para a qual 
colaboraram os mais notáveis pioneiros do design industrial norte-americano, 
nomeadamente Walter Dorwin Teague, Henry Dreyfuss e Albrecht Goertz, bem como a 
sua importância no design de produto contemporâneo deste país, com projectos liderados 
pelo inovador gabinete IDEO. Apresentação dos projectos museográficos denominado A 
Magia da Polaroid - Colecção Raul Cunca, constituído por uma colecção de sessenta 
modelos de máquinas fotográficas instantâneas Polaroid representativas do período de 
produção da empresa balizado pelos anos de 1948 (ano da produção da primeira 
máquina instantânea) e de 2010 (ano da comercialização da primeira máquina 
instantânea digital), que esteve patente no Museu Francisco Tavares de Proença Júnior 
de Castelo Branco e na Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea, Almada.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Design / Polaroid / Cultura Material 
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NÚCLEO - ESCULTURA  

31 de Março (sexta-feira) – Das 14 h às 20 h 
 

 
JOÃO CASTRO SILVA – Das 14 h às 16 h 
 
ESCULTURA E ESPAÇO DE INTEGRAÇÃO - O CORPO 
 
Uma escultura, como um ser humano, é uma forma eminentemente convexa que invade 
e ocupa o espaço que a envolve. O espaço que ocupamos é o mesmo que a escultura 
ocupa, o real. Existimos na mesma dimensão e relacionamo-nos de um modo muito 
idêntico com o espaço envolvente.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Corpo / Escultura / Espaço 
 

 
LUÍSA PERIENES – Das 16 h às 18 h 
 
O MOVIMENTO NA ESCULTURA 
 
Podemos discernir a noção de movimento nas esculturas do fim do século XIX e princípio 
do século XX. 
Além de temáticas ligadas à proclamação de vitórias ou à mitologia, a condição humana 
e o trabalho foram também assuntos abordados na escultura numa sugestão de acção.  
Marcel Duchamp, visitando o apartamento do iniciante Alexander Calder, apelidou as 
suas esculturas de “mobiles”. 
Os mobiles de Calder tornaram-se tão conhecidos que qualquer um de nós visualiza 
mentalmente estas esculturas verdadeiramente cinéticas. 
São muito simples, jogando o escultor apenas com pesos semelhantes e com equilíbrios. 
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NÚCLEO - ARTE MULTIMÉDIA 

 
7 de Abril (sexta-feira)  

 

 
 
ANTÓNIO DE SOUSA DIAS – Das 16 h às 18 h  
 
ATELIER DE PROJECTO 
 

 
SÉRGIO MAH – Das 18 h às 20 h – AUDITÓRIO LAGOA HENRIQUES  
 
ARREFECIMENTO E MELANCOLIA. REFLEXÕES EM TORNO DA OBRA DE 
DAVID CLAERBOUT 
 

 
 

 
NÚCLEO - ARTE MULTIMÉDIA 

 
21 de Abril (sexta-feira) – Das 18 h às 20 h  

 

 
JOSÉ FILIPE COSTA - AUDITÓRIO LAGOA HENRIQUES 
 
A curta O Caso J. (2016) reconstituiu o interrogatório de um tribunal à mãe de um 
jovem morto pela polícia do Rio de Janeiro. Nesta apresentação, dar-se-á conta do 
processo de concepção do filme, a partir de uma pesquisa no Instituto de Medicina 
Legal do Rio de Janeiro. De que maneira documentos médicos e jurídicos, fotografias 
e vídeos de variada origem foram convocados para a construção desta ficção? Em 
que medida as linguagens médicas e jurídicas, mas também imagens que circulam 
nas redes sociais, contribuíram para definir a mise-en-scène do filme?   
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NÚCLEO – INSTALAÇÃO 
21 de Abril (sexta-feira) 

 

 
ANTÓNIO MATOS – Das 14 h às 16 h  
 
PROJECTOS E PROCESSOS DE ESCULTURA PÚBLICA EM MUNSTER 
Analisa a prática artística e reflecte sobre casos de projectos e processos de escultura 
pública contemporânea em Munster. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Acção Comunicativa / Interacção Social / Escultura Pública 
 

 
SÉRGIO VICENTE – Das 16 h às 18 h  
 
A ARTE PÚBLICA COMO MEDIAÇÃO ENTRE TERRITÓRIO E COMUNIDADE 
 
Propomos analisar a escultura pública como fator de mobilização e de inclusão das 
comunidades locais e, consequentemente, pensar o artista como mediador, no diálogo 
entre comunidade, agentes locais e a administração do Estado. Neste sentido, 
tomaremos como referência crítica a nossa experiência que temos desenvolvido em 
contextos socio-territoriais concreto.  
O lugar sobre o qual temos vindo a intervir situa-se nas zonas limítrofes do urbano, 
territórios maioritariamente formados por conjuntos habitacionais de realojamento ou de 
autoconstrução. Espaços nos quais a situação social e económica, refletindo-se na 
degradação do espaço público, exige intervenções multidimensionais. A escultura pública 
contribui aqui, para a diversidade de usos e apropriações do espaço, propondo criar 
sinergias entre a vertente física e imaterial, cultural e social, garantindo novas formas de 
diálogo com o território.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Escultura / Poder Local / Participação / Espaço Público 
 

 
ÂNGELA FERREIRA – Das 18 h às 20 h 
 
A investigação no arquivo colonial e a referência crítica à história de arte moderna como 
condicionantes principais na definição de uma prática artistica com uma abordagem 
individual da instalação. A apresentação visual focará obras como Random Walk (2005), 
Maison Tropicale (2007), Collapsing Structures/Talking Buildings (2012), Indépendance 
Cha Cha (2014) e A Tendency to Forget (2015). 
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NÚCLEO - ARTE PÚBLICA 

28 de Abril (sexta-feira) – Das 14 h às 20 h 
 

 
MIGUEL ÂNGELO ROCHA – Das 14 h às 16 h  
 
INTERROMPE-ME, SUSTÉM-ME - FAZ-ME DURAR. 
 
Nesta aula serão abordadas as questões intrínsecas a uma prática artística enquanto 
movimento, e assim propostas no espaço e no contexto públicos. 
Trata-se do movimento que é uma simultaneidade de tempos: a estrutura de uma 
continuidade (da sucessão) e do fluxo, do tempo gerúndio. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Actualização / Duração / Movimento 
 

 
PEDRO FORTUNA – Das 16 h às 18 h  
 
PRODUÇÃO, FRUIÇÃO E DESEMPENHO NA ARTE PÚBLICA 
 
Com base em obras exemplares de Pieter Stockmans, Ai Weiwei, Antony Gormley e 
Alexandra Engelfriet, todos recorrendo à tecnologia cerâmica, procurará debater-se 
alguns modos de produção, fruição e desempenho na arte pública. Essas atitudes 
evidenciam uma certa relação com o trabalho e conduzem a uma certa noção de autor 
(ia). As relações dos autores com os grupos colaboradores e respectivas dinâmicas 
podem ter relevâncias diferentes, mas valem sempre a pena ser consideradas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Cerâmica / Autoria / Dinâmica de grupo 
 

 
FERNANDO QUINTAS – Das 18 h às 20 h    
 
ARCHISTARS E ARTISTARS: A BRANDIZAÇÃO DAS CIDADES E DO ESPAÇO 
PÚBLICO  
 
O vidro, enquanto material, tem conseguido uma crescente visibilidade nos mais 
importantes projetos de arquitetura contemporânea. O archistar assumiu o lugar de 
criador/artista na construção da obra de arte total, encenando e mediatizando o skyline 
de muitas cidades, inserindo-as globalmente na atual cultura de “congestão de imagens”. 
Através da colaboração de arquitetos, artistas e cientistas, novos e híbridos materiais 
reclamam uma reavivada aplicação à arquitetura, escultura e ao espaço público. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Vidro e Poder / Congestão de imagens / Expressividade plástica 
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NÚCLEO - ARTE MULTIMÉDIA 

 
5 de Maio (sexta-feira) – Das 18 h às 20 h  

 

 
 

ISABEL NOGUEIRA - AUDITÓRIO LAGOA HENRIQUES 
 
O MOVIMENTO DA NEOVANGUARDA NAS SUA IMPLICAÇÕES DE “CAMPO 
EXPANDIDO” 

 
Em meados do século XX, no contexto do designado movimento geral da neovanguarda 
internacional, o debate artístico deslocou-se para o conceito, extensão e função do 
objecto. As formas artísticas e os suportes misturam-se vertiginosamente. A título de 
exemplo, a própria palavra happening terá começado por ser utilizada por Allan Kaprow, 
entre 1958 e 1959, no intuito de designar as suas experiências intituladas 18 happenings 
in six parts, apresentadas na Reuben Gallery, em Nova Iorque. Por outro lado, o 
assemblage superava os aborrecidos e retóricos limites da pintura e da escultura, ao 
mesmo tempo que trazia para a forma artística os objectos do quotidiano.  
De facto, emergiu uma série de movimentos e de tendências que teve em comum a 
superação das fronteiras disciplinares da arte – o também denominado “campo 
expandido” –, buscando novos limites e abordagens, muitas destas de carácter 
performativo, fílmico, videográfico e fotográfico. Criaram-se situações artísticas 
inovadoras e interactivas, muitas na esteira do dadaísmo, nomeadamente pelo seu 
carácter radical e efémero. A arte da performance conhece um notável e inédito 
desenvolvimento. O jogo torna-se relevante, como acontecimento existencial, no qual o 
momento da realização é o verdadeiramente determinante. Nesta sessão teremos por 
objecto uma reflexão sobre o momento implicativo da neovangurda internacional, 
evocando alguns exemplos significativos da interacção de linguagens e de suportes. 
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NÚCLEO – PINTURA 

 
11 de Maio (quinta-feira) – Das 14 h às 20 h 

 

 
 
ISABEL SABINO E MANUEL BOTELHO  
 
PERSPECTIVAS EM PROJETO ARTÍSTICO CONTEMPORÂNEO E INVESTIGAÇÃO 
(DE DOUTORAMENTO) 
 
Tal como o nome indica, este núcleo de Pintura dedica-se à articulação entre a criação 
artística contemporânea e um projeto de investigação para doutoramento.  
Pretende-se, no conjunto das três sessões, integrar e agilizar a compreensão de 
perspectivas diferentes sobre princípios, metodologias e práticas de pesquisa em arte, do 
modo a contribuir para o estabelecimento de bases (para as quais há por vezes que ter 
em conta um percurso curricular expressivo e uma experiência pessoal considerável), 
que conduzam a um projeto possível para efeitos de investigação de nível avançado, 
correspondente aos objetivos e às exigências de um trabalho de doutoramento.  
Alguns exemplos, a partir de casos concretos e da pluralidade analítica que são capazes 
de suscitar em debate, contribuirão para identificar, sobretudo, possibilidades 
metodológicas, abertas e adaptáveis a cada artista/investigador. 
Assim, na primeira sessão Manuel Botelho fará uma contextualização geral que indaga o 
próprio conceito de projeto artístico, considerando diferentes tipologias e perspectivas 
que podem caracterizá-lo. 
Numa segunda sessão, dois convidados a indicar oportunamente apresentarão a sua 
própria experiência na prática artística e modus operandi. 
Na terceira sessão, Isabel Sabino exemplifica possibilidades de desenvolvimento 
projetual através de alguns trabalhos de doutoramento já realizados e em curso. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Projeto artístico / Criação artística / Percurso artístico / 
Teoria/prática / Investigação em arte. 
 

 
 
 

 
NÚCLEO - ESCULTURA  

12 de Maio (sexta-feira) – Das 14 h às 16 h 
 

 
CRISTINA BRANCO  
 

 


