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DOUTORAMENTO – ANO LECTIVO 2017/2018  

SINOPSES - SEMINÁRIOS ESPECIALIDADES I e II (NÚCLEOS)  

 

 

CONFERENCISTA 

 

 

SINOPSE 

 

NÚCLEO 

 

DATA 

 

ALICE ALVES 

  

CIÊNCIAS DA 

ARTE 

 

09.03.2018 

 

 

ANA BAILÃO 

A PINTURA AU SOIR DE ARTUR ALVES CARDOSO: DO FINANCIAMENTO À 

INTERVENÇÃO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO 

No âmbito do projeto de crowdfunding “Apoie o Restauro”, realizado entre 25 de outubro 

e 31 de dezembro de 2016 obteve-se o apoio do Millenium BCP para a intervenção de 

conservação e restauro da obra Au Soir da autoria de Artur Alves Cardoso, vandalizada por 

altura do 25 de Abril. Pretende-se dar a conhecer as diferentes etapas do projeto de 

conservação e restauro tais como: a documentação, o registo, o estudo técnico, o 

diagnóstico, os critérios e o tratamento.  

PALAVRAS-CHAVE: ARTUR ALVES CARDOSO / CROWDFUNDING / VANDALISMO / 

CONSERVAÇÃO E RESTAURO 

 

 

CIÊNCIAS DA 

ARTE 

 

 

23.03.2018 
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ÂNGELA 

FERREIRA 

O FALHANÇO DA ARTE PÚBLICA  

- Quem fala em nome de quem? 

- A quem pertence o espaço público? 

- O que acontece quando intervimos no espaço de todos? 

- O que podemos dizer? 

Uma abordagem às problemáticas da produção de arte pública focando as obras Tilted Arc 

de Richard Serra, South Bronx Sculpture Park de John Ahearn, Listening House e Stony 

Island Arts Bank de Theaster Gates. 

 

ARTE PÚBLICA 

 

13.10.2017 

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.  

INSTALAÇÃO 04.05.2018 

 

 

ANTÓNIO MATOS 

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 

 

 

ARTE PÚBLICA 

 

 

13.10.2017 

ARTUR RAMOS  DESENHO 06.04.2018 

CARLOS VIDAL 
 

 INSTALAÇÃO 24.11.2017 
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CRISTINA 
BRANCO 

 ESCULTURA 27.04.2018 

 

CRISTINA 

TAVARES e 

MICHELE ROCHA 

CONVERGÊNCIA ENTRE A PALAVRA E A IMAGEM NO SURREALISMO PORTUGUÊS. 
(História da Arte/Teorias da Arte). 
No panorama da produção surrealista portuguesa, reflete-se sobre a emergência de 

práticas artísticas que articulam a palavra e a imagem num período marcado por 

condicionalismos políticos e culturais. Privilegia-se a obra de Mário Cesariny com 

expressões artísticas que refletem diversas relações entre o visível e o legível - poemas-

poesia, picto-poemas, poemas objetos, novelas-colagem, aquamotos, composições 

plásticas que integram referências linguísticas e outras formas de relação como a que 

transita da obra poética e literária para a plástica. Partindo do pensamento de António 

Maria Lisboa, identificam-se na obra poética e plástica de Cesariny territórios de 

convergência centrados na problemática do corpo reconstituído, na noção de Poeta 

enquanto Mago da tradição alquímica e esotérica (“menina Poesia”) e na afirmação do 

pensamento poético e da posição Abjeccionista (Timothy McVeigh - O condenado à 

morte), reveladores de uma transmigração do poético e literário para o plástico. Interpreta-

se a obra o Êxtase de la Virge de Mário Botas registo irónico e provocador que desmonta 

o discurso patriarcal baseado na negatividade do corpo e da sexualidade, além da 

hipocrisia moral e religiosa que se esconde sob estas conceções.  

PALAVRAS-CHAVE: SURREALISMO / CESARINY / POESIA / OBRA PLÁSTICA / MÁRIO 
BOTAS / PROVOCAÇÃO. 
 

 

CIÊNCIAS DA 

ARTE 

 

09.03.2018 
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CHRISTOPHER 
TOWNSEN 

RESISTANCE AND RETURN: RESTORING THE AURA OF ART  
My research project examines the way in which artists corrode the boundaries between 
media, particularly within modernism in the nineteenth and early twentieth centuries, or 
use new technologies to extend the analysis of art’s formal rhetoric and the boundaries of 
subjective experience, as the modernist avant-garde does with film, photography and 
performance. Recent publications have concentrated on the activity of the Parisian avant-
garde in relation to ideas of intermediality and simultaneity in the 1910s and 1920s, 
including studies of Francis Picabia, Henri-Martin Barzun and Ricciotto Canudo. I am 
currently completing a book The Mirror of Contingency: Modernism, Death and the 
Reclamation of Identity which examines how modernism responds to historically modern 
death through translation and displacement between media and modes.  
With the support of the British Academy I researched modernism’s imagination of 
intermediality, and co-chaired a panel at the 2012 AAH conference 'Modernism's 
Intermedialities: Futurism to Fluxus' with my PhD students Alexandra Trott and Rhys 
Davies. Collected papers from this panel went into a collection published by Cambridge 
Scholars in 2014. My own contribution to this will be a study of Duncan Grant'sAbstract 
Kinetic Collage Painting with Sound (1914) In 2012-13 I was Senior Research Fellow at the 
Henry Moore Institute, working on Grant's "Scroll". The next stage in my work on the 
"Scroll" will be a reconstruction and analysis of the work for Tate on-line in the summer of 
2015. I write regularly on the intersections between contemporary art and historical 
tradition for the magazine Art Monthly. 
 

ARTE 
MULTIMÉDIA 

04.11.2017 

 

CHRISTOPHER 

TOWNSEND 

 
Master class com Chris Townsend 
  
The Event 
The Body 
The Space  

 

ARTE 

MULTIMÉDIA 

 

08.11.2017 

EMÍLIO VILAR  DESIGN 
COMUNICAÇÃO 

 

13.04.2018 
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FERNANDO 

MATOS OLIVEIRA 

 
Fernando Matos Oliveira teaches at the Faculty of Arts, University of Coimbra. He holds a 
Ph.D. in Portuguese Literature. He is Director of the University Theatre (TAGV) since 2011. 
He is the Director of the BA Program on Art Studies, and he has published articles and 
books on theatre, performance, fiction, and poetry. He is the author of O Destino da 
Mimese e a Voz do Palco: O Teatro Português Moderno (1997) [The Fate of Mimesis and 
the Voice of the Stage: Modern Portuguese Theatre] and ofTeatralidades. 12 Percursos 
pelo Território do Espectáculo (2003) [Theatricalities. 12 Journeys through the Territory of 
the Spectacle]. He edited Antologia Poética (1998) and Escritos sobre Teatro(2001) by 
António Pedro. He edited Volume 4 of the journal Sinais de Cena, and co-edited (with 
Maria Helena Santana) two volumes of essays on melodramatic culture in the modern and 
contemporary periods, an ongoing project of the Centre for Portuguese Literature: O 
Melodrama (I), 1995, and O Melodrama (II): Texto, Imagem, Som, 2010. 
1. Teatralidades. 12 Percursos pelo Território do Espectáculo, Braga/Coimbra, Angelus 

Novus, 2003. 
2. «Poesia e Conhecimento» In: Poemas Escolhidos/Poèmes Choisis, Vasco Graça 

Moura, Grinalda de Ouro das Noites de Poesia de Struga / Couronne d’Or des soirées 
de poésie de Struga, Ed. Struga Poetry Evenings, 2004, pp. 20-60. 

3. «Redenção e Disciplinaridade nos Estudos Performativos», In: Sinais de Cena, Nº 4, 
2005, pp. 9-17. 
4. «Regressão, Androginia e Misoginia no Surrealismo Português», In: Pedro Serra 
(org.),Modernismo & Primitivismo, Coimbra, CLP, 2006, pp. 101-124. 
5. Poesia e Metromania. Inscrições Setecentistas (1750-1820), Dissertação de 
doutoramento, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 2008. 
 

 
ARTE 

MULTIMÉDIA 

 
04.11.2017 

 
FERNANDO 
ANTÓNIO 
BAPTISTA 
PEREIRA 

  
CIÊNCIAS DA 

ARTE 

 
23.03.2018 
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FERNANDO 

QUINTAS 

"DE MEMBRANA PROTETORA A DIÁFANA PELE: VIDRO E VITRAL" 
Em Portugal, 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. O vitral vai assim 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. No 
entanto, a nível internacional, o panorama é muito diferente, com múltiplos exemplos a 
ilustrarem a vitalidade do vitral contemporâneo. 
PALAVRAS-CHAVE: PODER SIMBÓLICO / VIDRO E VITRAL / EXPRESSIVIDADE 
PLÁSTICA 

 

 

 

PINTURA 

 

 

 

15.12.2017 

 

 

 

 

FERNANDO  

ROSA 

DIAS 

 

 

 

 

 

A REPRESENTAÇÃO NA ERA 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; 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 

 

 

 

 

CIÊNCIAS DA 

ARTE 

 

 

 

 

 

 

 

20.10.2017 

O LUGAR DO DISCURSO NO MUNDO DA ARTE – REFLEXÕES SOBRE O 
NEOACADEMISMO INSTITUCIONAL 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 a ideia de um neoacademismo artístico institucional no 
mundo da «arte» actual (sobretudo depois da década de 1980), distinto do tradicional e 
estigmatizado academismo das Belas Artes, assente na teknè, a partir de uma reflexão 
sobre os lugares do discurso no mundo da arte, das relações com a obra e perante o 
contexto institucional do sistema da «arte». 
PALAVRAS-CHAVE: ACADEMISMO / DISCURSO / ARTE / OBRA DE ARTE / INSTITUIÇÃO 

 

 

09.03.2018 
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FREDERICO 

DUARTE 

COMO SE PRONUNCIA DESIGN EM PORTUGUÊS: BRASIL HOJE 

Como se Pronuncia Design em Português: Brasil hoje é uma exposição sobre o Brasil e o 

design do século XXI. O Brasil é um território de dimensão continental, uma população 

multiétnica, a maior biodiversidade do planeta, o quinto maior mercado interno e uma 

sociedade brutalmente desigual. Que neste século viveu um período de crescimento 

económico, democratização do consumo, mobilidade social e conquista de direitos sem 

precedentes. Mas também uma prolongada recessão e uma grave crise político-

institucional. 

O design assume no nosso século uma tal complexidade, tanto em abrangência como em 

profundidade disciplinar, que qualquer esforço em restringir esta atividade a categorias 

como produto, comunicação, moda ou arquitetura é tão redutor quanto inútil. Tal como o 

Brasil, o design desafia hoje qualquer categorização ou simplificação.* 

O núcleo é composto por uma visita guiada à exposição "Como se Pronuncia Design em 

Português: Brasil hoje" e uma sessão de apresentação do processo cultural que sustenta a 

exposição e do projecto de doutoramento que esta integra, com o curador e investigador 

Frederico Duarte. 

* jornal da exposição Como se Pronuncia Design em Português: Brasil hoje, MUDE. Palácio 

Condes da Calheta, Jardim Botânico Tropical, Belém, Lisboa, 24.09 - 31.12.2017. 

 

DESIGN 

COMUNICAÇÃO 

 

03.11.2017 
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HUGO FERRÃO 
 

 

IDEIA DE ARTFABLAB NA TAPEÇARIA CONTEMPORANEA 

O legado e património da Tapeçaria Contemporânea, da Fiber Art e da Textil Art, existem 

pela constante necessidade dos artistas descobrirem novos horizontes conceptuais, 

levando ao limite instrumentos, técnicas, matérias, materiais e procedimentos que 

permitam expressar novos rituais conducentes à «coisificação» da obra e também porque 

emergem personagens capazes de transmitirem as práticas, as memórias e os 

conhecimentos inerentes à elaboração fundacional da tapeçaria. Apresentaremos um 

conjunto de projectos investigativos desenvolvidos à volta da ideia de ArtFabLab, 

entendida como metodologia artística, capaz de se pensar (teorizar) no atual contexto 

cultural, aberta, inovadora e participativa. Conceber um «laboratório artístico» que fosse 

motor de experimentações capazes de expandir e fazer coexistir a Tapeçaria 

Contemporânea com a Fiber Art e a Textil Art, fundindo dimensões artística, tecnológica, 

antropológica, e sociológica no corpo da obra.  

PALAVRAS-CHAVE: ARTFABLAB / INOVAÇÃO / TAPEÇARIA CONTEMPORANEA / 

FIBER ART / TEXTIL ART 

 
PINTURA 

 
15.12.2017 

 

ISABEL RITTO 

  

DESENHO 

 

 

06.04.2018 

 
ISABEL DÂMASO 

  

 DESIGN 
EQUIPAMENTO 

 
10.11.2017 
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ISABEL SABINO 

 

  
PINTURA 

 
11.05.2018 

 
 
 

JOÃO CASTRO 
SILVA 

TÉCNICA 
É de extrema importância para um escultor um conhecimento o mais abrangente possível 
ao nível das tecnologias de que depende a real concepção de uma forma. Tão importante 
como a erudição, a cultura visual e a capacidade de observação, uma técnica de execução 
aprimorada fará a diferença entre um bom princípio e uma má formalização (porque todos 
os princípios, todas as ideias, todos os temas e todos os “conceitos” são bons, a sua 
concretização é que pode ser deficiente...). Da mesma forma, um entendimento teórico-
prático consistente faz a diferença entre um bom e um mau escultor. 
PALAVRAS-CHAVE: ESCULTURA / ESCULTOR / TÉCNICA. 
 

 
 

ESCULTURA 

 
 

27.04.2018 

 

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. 
 

 

DESIGN 

EQUIPAMENTO 

 

10.11.2017 

 
JOÃO JACINTO 

 
ENCONTRO/CONVERSA COM PINTOR SÉRGIO POMBO 
Sérgio é um artista português com uma já longa carreira reconhecida nacional e 
internacionalmente e onde o Desenho sempre ocupou lugar de destaque. Será uma 
oportunidade de conhecer a obra apresentada pelo próprio autor.  
 

 
DESENHO 

 
27.10.2017 

JOÃO PENEDA  CIÊNCIAS DA 
ARTE 

16.03.2018 

 
JOÃO ONOFRE 

Masterclass sobre os processos de criação do artista, incluindo a sua obra mais recente, 
UNTITLED (ORCHESTRAL), uma instalação performativa site-specific. 

  
06.10.2017 
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João Onofre estudou na FBAUL e concluiu o Master of Fine Arts no Goldsmiths College no 
Reino Unido em 1999. Expôs individual e/ou colectivamente em instituições tais 
como: MoMA Contemporary Art Center, Philadelphia Museum of Art, MNAC, Centro 
Pompidou, Taipei Fine Art Museum, Palais de Tokyo, Tate Modern, entre muitas outras.  
O seu trabalho está incluído em diversas colecções públicas e privadas, entre as quais: 
Museum of Contemporary Art, Chicago; Albright-Knox Art Gallery, Buffalo; Centre 
Georges Pompidou – MNAM/CCI, Paris; The Weltkunst Foundation, Zurique; La Caixa, 
Barcelona; MACS – Museu de Serralves, Porto; – Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa; 
GAM – Galeria D’Arte Moderna e Contenporanea, Turim; Fundación/Coleccion Jumex, 
Cidade do México; Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Turim; Centre National des Arts 
Plastiques-Ministère Culture, Paris. 

ARTE 
MULTIMÉDIA 

JOSÉ CARLOS 
PEREIRA 

 CIÊNCIAS DA 
ARTE 

16.03.2018 

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 

PINTURA 15.12.2017 
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JOSÉ REVEZ 

 
“SISTEMAS DE REPRESENTAÇÃO NA METODOLOGIA PROJECTUAL DE ESCULTURA”. 
Pretende-se analisar e explorar as diversas valências dos Sistemas de Representação 
aplicados à Metodologia do Projecto Artístico, com particular atenção às suas 
aplicabilidades no âmbito da prática da Escultura. Representação tridimensional, 
bidimensional, 3D e 2D. 
 

 
ESCULTURA 

 
17.11.2017 

 

JOSÉ TEIXEIRA 

 
 “PAISAGEM e AUTOREPRESENTAÇÃO NA OBRA DE BALTAZAR TORRES” 
 “Antinomia da paisagem” foi o título atribuído a uma exposição realizada por Baltazar 
Torres no ano dois mil. O conceito foi por nós recuperado a pretexto podermos reflectir 
sobre alguns traços morfológicos e aspectos temáticos da sua obra. Em diálogo com o 
autor pensamos evocar, em retrospectiva, algumas das suas obras paradigmáticas a fim 
de compreender a singular relação entre os procedimentos escultóricos (ligados à 
representação) e a eficaz mise-en scène instalativa onde, o mundo miniatural dos objectos 
subverte a escala do real e cria no espaço a ilusão de paisagens ‘reais’; Paisagens 
paradoxais onde o imaginário belo e/ou horrível, coabita com a pluralidade dos géneros 
(escultura, pintura, Instalação) e onde se aprofunda o questiona o âmbito das 
possibilidades poéticas da arte contemporânea.  
PALAVRAS-CHAVE: ESCULTURA/ INSTALAÇÃO / PAISAGEM / ESCALA / ESPAÇO / 
LUGAR  
 

 

INSTALAÇÃO 

 

04.05.2018 

 
 

LUÍS JORGE 
GONÇALVES 

 
NARRATIVA DO AZULEJO 
O azulejo em Portugal aderiu grande originalidade plástica e nos nossos dias é possível 
seguir um percurso quase seis séculos de transformação plástica. A sua narrativa constitui 
um dos momentos de grande originalidade do património cultural português. O jogo de 
influências e ainda as soluções encontradas fazem parte desta arte que teve diferentes 
protagonistas com soluções diferentes em cada momento. Neste núcleo aborda-se a 
questão do das narrativas do azulejo português. 
 

 
 

CIÊNCIAS DA 
ARTE 

 
 

20.10.2017 
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LUÍSA PERIENES  ESCULTURA 27.04.2018 

 

Mª JOÃO 

ORTIGÃO 

MARCEL PROUST e OSCAR WILDE 

Reflexão sobre dois romancistas e pensadores do fim do século XIX. Especificidades, 

idiossincrasias e relevância para a estética contemporânea. 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÉTICA / LITERATURA / ARTES 

 

CIÊNCIAS DA 

ARTE 

 

16.03.2018 

MANUEL 

BOTELHO 

 

 PINTURA 11.05.2018 

 

 

MANUEL GANTES 

 

CONVERSA COM O PINTOR GIL HEITOR CORTESÃO 

O pintor Gil Heitor Cortesão vai falar sobre a sua obra, num diálogo aberto aos 

participantes. 

 

 

DESENHO 

 

 

27.10.2017 

 

 

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. 
 

 

 

CIÊNCIAS DA 

ARTE 

 

 

20.10.2017 
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MARGARIDA 

PRIETO 

A PINTURA SITE-SPECIFIC.  
O pensamento sobre o modo de instalar Pintura. Constrangimentos e potências do lugar 
expositivo enquanto espaço arquitectónico (morfologia e função).  
Caso de estudo: Rui Macedo e a pintura in situ. 

 
INSTALAÇÃO 

 
24.11.2017 

 

 

 

MIGUEL ÂNGELO 

ROCHA 

 
PRÁTICAS DE SUBVERSÃO/ PRÁTICAS DE RESISTÊNCIA 
O cruzamento das práticas artísticas na década de 60 do séc. XX e a convocação do 
observador para a obra abrem as perspectivas daquela, incluindo a dimensão temporal 
enquanto experiência da duração. 
Nesta aula serão colocadas em contexto obras e respectivas práticas. 
PALAVRAS-CHAVE: MOVIMENTO / DURAÇÃO / HIBRIDISMO / DESMATERIALIZAÇÃO. 
 

 

 

INSTALAÇÃO 

 

 

24.11.2017 

PRÁTICAS EM ACTUALIZAÇÃO 
Do contexto próprio da prática artística, a percepção que temos da realidade é uma de 
multiplicidade e de simultaneidade de eventos. O “olhar”, o “ver” é, então, aquele que 
decorre, coincidente com o movimento. 
PALAVRAS-CHAVE: PRÁTICA ARTÍSTICA / MOVIMENTO / CONTINUUM / ENCONTRO 
/ ESCALA. 

 

ARTE PÚBLICA 

 

02.03.2018 

 

 

NICOLAS 

FERNANDO DE 

WARREN 

 
THE PITY OF PAINTING AND THE THEATRE OF CRUELTY: WARBURG, ARTAUD, 
DELEUZE 
Nicolas de Warren studied philosophy in Paris, Heidelberg and Boston, and obtained his 
PhD from Boston University in 2001. Since 2012, he holds a BOF/ZAP Professorship in the 
Center for Phenomenology and Continental Philosophy / Husserl Archives at KU Leuven. 
He has published widely on topics in phenomenology, aesthetics, history of philosophy 
and political philosophy, and is the author of Husserl and the Promise of Time: Subjectivity 
in Transcendental Phenomenology, Cambridge University Press, 2009. His most recent 
publications include an essay on Merleau-Ponty's aesthetics (Journal of the British Society 
for Phenomenology) and an essay on time and forgiveness (Oxford Handbook of 
Contemporary Phenomenology). He is also an editor of the book series Contributions to 
Phenomenology. He is currently writing a book on the unforgivable. 

 

ARTE 

MULTIMÉDIA 

 

04.11.2017 
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ODETE PALARÉ 

CENÁRIO DE APRENDIZAGEM PARA UMA INTERSEÇÃO DE SUPERFÍCIES 
Nesta comunicação serão abordados conteúdos no campo da construção de cenários de 
aprendizagem, particularmente no ensino da Geometria Descritiva. 
Também será analisado o caso concreto, na Academia da Escola Politécnica, bem como 
todas as condições necessárias para a planificação das aulas, e análise do relatório redigido 
pelo Lente da Cadeira Mota Pegado (1862-63). 
Seguidamente, será apresentado um caso prático de determinação da linha de interseção 
de superfícies. E para concluir, serão apresentados alguns exemplos atuais no campo das 
artes e do design de aplicação de conhecimentos neste domínio. 
PALAVRAS-CHAVE: Cenários de Aprendizagem / História da Geometria Descritiva / 
Interseção de Superfícies. 
 

 

DESENHO 

 

27.10.2017 

 

 
OLIVIER 

HADOUCHI  

 
MASTER CLASS  
FILM AS A CRITICAL TOOL (AS A WEAPON FOR NEW VISIONS OR TO BRING ACTION(S)  
 Since the beginning and the silent period of cinema, there was an aspiration to think and 
to show the world (masses &/or individuals, cities & landscapes), and sometimes to re-
invent and to change society, critizing past or present society and inventing a New One.  
In our talk we will focus on Militant and Political Cinema (against racism,  against 
colonialism & imperialism), with films (fiction, documentary essays) from the 60's and 70's 
that still bring useful and interesting things for nowadays and Present Time.  
 We will mention, present and discuss various ideas included in some Manifestos like : 
« Rerouting/Hijacking » image (Détournement, Guy Debord and Situationists, 1950) 
Parrallel Cinema (Yan Le Masson & Olga Poliakoff, France, 1961) 
Aesthetics of Hunger/Aesthetics of Violence (Glauber Rocha, Brazil, 1964) 
Towards a Third Cinema (Fernando Solanas & Octavio Getino, Argentina, 1969)  
For an Imperfect Cinema (Julio García Espinosa, Cuba, 1969)   
 And we will also see some pieces of films (from Santiago Álvarez, Jean-Luc Godard, Chris 
Marker, Fernando Solanas...) and discuss various elements about Internationalism, 
Solidarity, with also Critics of Social and International's Order. Lot of these films 
were  acting at the intersection, were embracing both fields : Art & Politics. 
 

 
ARTE 

MULTIMÉDIA 

 
09.11.2017 
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Biografia OLIVIER HADOUCHI 
Olivier Hadouchi, Film Curator, Critic and Cinema Historian 
Born and lives in Paris. PhD (about Tricontinental, Liberation's Struggles and Formal 
Inventions) in Cinema Studies (Paris 3-Sorbonne Nouvelle).  
Texts published in Third Text (about PanAfrican Festival of Algiers dir. by William Klein), 
CinémAction, La Furia Umana, Mondes du cinéma and in collective books like : Benjamin 
Stora and Linda Amiri (ed.), Algerians in France, 1954-1962, War, Exile & Life. (Autrement) 
and Bertrand Bacqué, Cyril Neyrat, Clara Schulmann and Véronique Terrier Hermann (ed.), 
Serious Games. Cinema and Contemporary Art transforming Essay (MAMCO-HEAD), and 
the book edited by Christine Van Assche, Raymond Bellour and Jean-Michel Frodon about 
Chris Marker (catalog of the exhibition that will take place in French Cinemathèque, 2018, 
forthcoming).   
Author of the booklet Images of Non-Aligned and Tricontinental Struggles published in 
English and Serbian by MSU (Museum of Contemporary Art – Belgrade) and an Essay 
about Kinji Fukasaku. 
Lectures, interventions, round-tables or film's presentations in Berlin (Arsenal, 
Zeughauskino), Algiers (MAMA, National Archives...), Lisbon (ZDB, Hangar, Doclisboa, 
« Topografias imaginárias: Lisboa, cidade do Sul) Belgrade (MSU), Paris (Centre Pompidou, 
Cinémathèque Française, EHESS, BAL...), Béjaïa (Film Festival : RCB), Beirut (Art Center), 
Prague (Tranzit), Nantes (Festival 3 Continents), Geneva (Cinémas du Grütli), La Réunion...  
In 2017, curated a film program (Tricontinental, Internationalism and Cinema) for Museum 
Reina SOFIA in Madrid, for ZDB (Lisbon), and 3 screenings for La Renarde/Bandits-Mages 
(Bourges).  
 

 
- 

 
 

ARTE 
MULTIMÉDIA 

 

 
23.02.2018 
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PATRÍCIA 
PORTELA 

 

THE ARTIST AS A GHOST WRITER OF SOCIETY 
Patrícia Portela (1974). Autora de performances e obras literárias, vive entre Portugal e 
Bélgica e itinera com regularidade pela Europa e pelo mundo. Reconhecida nacional e 
internacionalmente pela peculiaridade da sua obra, recebeu vários prémios (dos quais 
destaca o Prémio Madalena Azeredo de Perdigão/F.C.G. para Flatland I - 2005- ou o 
Prémio Teatro na Década para Wasteband - 2003). Autora de vários romances e novelas 
como Para Cima e não para Norte (2008) ou Banquete (2012, finalista do Grande Prémio 
de Romance e novela APE), participou no 46º International Writers Program em Iowa City 
em 2013 e foi a primeira Outreach Fellow da Universidade de Iowa City. Foi uma das 5 
finalistas do Prémio Media Art Sonae 2015 com a sua instalação Parasomnia, e a primeira 
bolseira literária de Berlim da Embaixada Portuguesa na Alemanha em 2016. É cronista do 
Jornal de Letras e de Coffeepaste desde 2017. 

 
ARTE 

MULTIMÉDIA 

 
04.11.2017 

PAULO PARRA  DESIGN 
EQUIPAMENTO 

20.04.2018 

PAULO SIMÕES 
RODRIGUES 

(UÉVORA) 

 CIÊNCIAS DA 
ARTE 

23.03.2018 

 
PEDRO FORTUNA 

 

ARTE PÚBLICA E CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE 
Que contributo caberá à Pintura na construção da identidade do lugar, na eventual 
contextualização de valores culturais, sociais e políticos. Procurar-se-á que os discentes se 
coloquem simultaneamente na pele de autor e de público, avaliando da verificação ou não 
destes sinais. Haverá na Pintura enquanto Arte Pública, lugar a uma leitura estética 
particular, ou neste momento apenas particularidades. Ensaios de Pintura para espaços 
públicos (1 aluno / um espaço). 
 

 
ARTE PÚBLICA  

 
02.03.2018 

 

PEDRO SILVA 

DIAS 

 

 

 

 

DESIGN 

EQUIPAMENTO 

14.12.2017 
 

 20.04.2018 
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RAUL CUNCA 

DO LOCAL PARA O GLOBAL – IDENTIDADE CULTURAL E PRODUTOS LOCAIS PARA O 
MERCADO GLOBAL 
Apresentação de diferentes projectos concebidos através de programas de produção de 
artefactos como modelos de desenvolvimento local, potenciando a relação entre o design 
e as dimensões cultural, social e material de uma região, com vista a sua difusão no 
mercado global.  
Os exemplos apresentados foram desenvolvidos no contexto das regiões do Alentejo, 
Beira-Baixa e Ribatejo. 
PALAVRAS-CHAVE: DESIGN / IDENTIDADE LOCAL / CULTURA MATERIAL 

 
DESIGN 

EQUIPAMENTO 

 
20.04.2018 

SANDRA 

TAPADAS 

 ESCULTURA 17.11.2017 

 

 

 

SÉRGIO VICENTE 

PARTICIPAÇÃO EM ARTE PÚBLICA: A EXPERIÊNCIA COMUNITÁRIA DO LUGAR.  

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 e que participam ativamente na transformação social e urbana dos 
bairros onde vivem. 
PALAVRAS-CHAVE: ESCULTURA / ESPAÇO PÚBLICO / PARTICIPAÇÃO PÚBLICA / 
MEMÓRIA  
 

 

 

 

 

ARTE PÚBLICA 

 

 

 

 

13.10.2017 

 

 

INSTALAÇÃO 04.05.2018 

VIRGÍNIA FRÓIS TERRA / FOGO – FEMININO / MASCULINO 
 Matéria Ígnia... o domínio do fogo? 
Conversa sobre o FOGO e os mitos e metáforas: a descoberta da cerâmica. Gaston 
Bachelard (1884-1962) no livro A Psicanálise do Fogo»  
Os Poetas das ilhas com vulcões. Raios. Incendiamentos. Divindades. Caos e ordem. A 
Fénix. 
PALAVRAS-CHAVE: FOGO / CERÂMICA / CINZA / VIDA. 

CERÂMICA 17.11.2017 
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WILLOW 
VERKERK  

MASTER CLASS  
THE BODY AS FORCE IN PERFORMANCE ART 
This workshop proposes three philosophical frames for conceptualising performance art: 
the ontological, the ethical, and the political. The ontological frame will be approached 
through the notion of the will, the ethical through the notion of self-care and the political 
through the notion of resistance. We will turn to a number of textual selections to facilitate 
the conceptualisation of these frames, reading excerpts from the works of Friedrich 
Nietzsche, Maurice Merleau-Ponty, Sara Ahmed, and Judith Butler. 
These philosophical concepts of the will, self-care, and resistance will be developed and 
applied to the works of several contemporary artists who use their bodies as force, as 
mediums for storytelling and protest. We will be looking at Jessica Karuhanga and Tameka 
Norris who critique the invisibility of blackness, Annie Sprinkle and Beth Stephens, self-
proclaimed ecosexuals who are changing the discourse of environmental activism through 
an affirmative eroticism, Miss Me, an ‘artistic vandal’ who employs the female body as a 
symbol of resistance, and Heather Cassils, a transgender performance artist. We will 
examine how the notions of will, self-care, and resistance figure in their works. Further, we 
will explore how these artists utilise performative enactments of sexuality, gender, and 
race to express political dissent and creative re-articulation. 
BIOGRAFIA 
Willow Verkerk is an Associate Lecturer in Philosophy at St. Mary's University where she 
teaches modern and contemporary European philosophy and ethics. Previously she was a 
Lecturer in Modern European Philosophy at Kingston University where she taught modern 
European philosophy, critical theory, psychoanalysis, and philosophy of art. Willow has 
published academic essays on Nietzsche, Derrida, Irigaray, Butler, Lacan, and Epicurus, 
amongst others. Her book Nietzsche and Friendship will be published with Bloomsbury in 
2018. 
 

ARTE 
MULTIMÉDIA 

09.11.2017 
 

 


