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PROGRAMA CURRICULAR
COURSE UNIT CONTENT

1 — Objetivos de Aprendizagem
Intended learning outcomes 

Esta disciplina tem como principal objectivo mostrar o que é uma prática artística no domínio 
da imagem em movimento. Abordar-se-ão vários corpos de trabalho basilares para se entender a 
prática dos audiovisuais e as suas várias vertentes e ramificações, desde o cinema experimental 
e documental, a uma prática artística contemporânea ligada à instalação em museus e galerias. 
Com esta disciplina espera-se que os alunos fortaleçam os seu projectos pessoais e iniciem os seus 
primeiros passos na veiculação dos seus objectos artísticos. Ou seja, que comecem a trabalhar a 
parte expositiva das suas experiencias artisticas de forma profissional.

A sala de cinema e a televisão já não têm o monopólio de exibição da imagem em movimento, 
do cinema ou do documentário em particular. Cada vez mais os museus e as salas de exposições 
usam as linguagens do cinema nos seus conteúdos expositivos. Cada vez mais as artes plásticas 
que utilizam o suporte vídeo ou película trabalham na fronteira com o documentário e com lingua-
gens cinematográficas a partir do momento em que introduzem o elemento tempo e movimento 
nas suas obras. Esta tendência nasce nos anos 60 com a video arte, movimento esse que esteve 
sempre subterraneamente ligada a toda uma corrente mais experimental do cinema, que acompa-
nhou toda a história do cinema a par de um cinema mais mainstream. 

Cineastas que trabalham prioritariamente o documentário criam instalações para serem expos-
tas em galerias ao mesmo tempo em que artistas expandem as suas criações para o campo das 
imagens documentais. Não são poucos os exemplos dessa prática que despontou com mais força a 
partir de meados dos anos 90. Obras que se renovam a partir de misturas de estratégias extraídas 
da arte contemporânea e do documentário e que propiciam outras formas de nos relacionarmos 
com imagens em movimento, redefinindo temporalidade, espaço, narrativa e impondo modifica-
ções à interação com o espectador. 

This course aims to show what an artistic practice in the field of moving image can be. Students 
will be exposed to outstanding bodies of work, in order help them understand the audiovisual arts 
in its various aspects and ramifications, from experimental cinema and documentary, to a contem-
porary artistic practice linked to installation in museums and galleries. With this course students 
are expected to strengthen their own personal projects ; to, give visibility to their artistic objects; 
to conceive them and exhibit them in a professional way. 

Cinema and television no longer have the monopoly in exhibiting and working the moving image. 
More and more museums and exhibition halls use cinema language in their exhibition contents. More 
and more the visual arts use the moving image as a means of expressing a perception of the world 
and experimenting with time, space and movement. This trend began in the 1960s with video art, a 
movement that was always tied to a more experimental stream of cinema. There are many examples 
of this practice that emerged more strongly from the mid-1990s. Installations that mix fiction, docu-
mentary strategies, with performance, and self reflective approaches to images,redefining temporal-
ity, space, narrative and imposing changes to the interaction with the viewer.

2 — Conteúdos Programáticos
Syllabus 

Numa dimensão mais tutorial, as aulas focar-se-ão no apoio individual a cada um dos mes-
trandos procurando mostrar trabalhos que enquadrem as suas obras. Pretende-se que cada aluno 
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saiba não só apresentar o seu trabalho, como também que o saiba situar numa genealogia da arte 
contemporânea. Pretende-se que os alunos adquiram uma bagagem de referências, essencial para 
fundamentar as suas experiências. 

Numa dimensão mais expositiva pretende-se explorar algumas tendências ou propostas artísti-
cas/cinematográficas que tiveram a sua génese num cinema mais experimental ou de vanguarda e 
que mais tarde contaminaram tanto as artes visuais (território da vídeo-instalação) como o cinema 
mais narrativa e o cinema documental. É importante capacitar os mestrandos para o entendimento 
da génese destas obras, tendo em conta a evolução de outros géneros cinematográficos como o 
cinema mais narrativo e o cinema de raíz mais documental.

Alguns exemplos de temas a explorar:
— a questão do tempo: a aceleração e a desaceleração, convocando uma nova forma de 

experienciar o cinema do ponto de vista do espectador
— a questão autobiográfica
— a apropriação do arquivo

Each seminar will include a tutorial and expositary approach. On one hand  the classes will focus 
on individual support to each of the students projects, seeking to show works that will inspire and 
trigger new ideas. Students must learn to present their work, and place it within a genealogy of 
contemporary art. They must acquire references and manage to associate different works of art in 
order to substantiate their experiences. 

In paralel within a more expository approach we intend to explore some tendencies or cine-
matographic proposals that originated in a more experimental or avant-garde cinema and that later 
contaminated both the visual arts (video-installation territory) and the more narrative cinema and 
documentary. 

Some examples of topics to explore: - the question of time: acceleration and deceleration, call-
ing for a new way of experiencing cinema from the point of view of the viewer - the autobiograph-
ical question and finally the work with found footage and different sources of archive.

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
Teaching and Evaluation Methodologies

Durante este semestre, o trabalho dos alunos será analisado em conjunto pela turma. As aulas 
partem das apresentações individuais e das questões e caminhos que estas propõem. Todas as 
aulas incluem exposição de matéria e apresentação de excertos de filmes, analisados pela profes-
sora e seguidos de discussão colectiva. As aulas terão a forma de seminário, permitindo a troca de 
reflexões em torno das matérias do programa. Iremos fazer algumas visitas a museus, galerias e 
salas de cinema, contactando directamente com o artista, quando possível. 

A avaliação é contínua e incide na resposta a pequenos exercícios práticos , bem como na assi-
duidade e na participação manifestada no decorrer das aulas. No final do semestre os alunos terão 
de entregar um pequeno ensaio audiovisual que explore questões discutidas ao longo da discipli-
na. O enunciado será entregue a meio do semestre. 

A avaliação terá em conta as seguintes ponderações: Assiduidade (20%); Participação oral na 
aula através de discussão sobre os projectos apresentados e apresentação oral do projecto (50%); 
trabalho prático final acompanhado de texto do autor (30%)

During this semester the students work will be presented and discussed with the whole class. 
Classes will run through individual presentations and explore the questions and possible solutions 
that will arise from discussion. 

We will make some visits to museums, galleries and movie theaters, discussing directly with 
the artist, when possible.
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Students will be evalueated continuously through their presentation, attendance, oral partic-
ipation, performance of exercices delivered in class. At the end of the semester students must 
give in an audiovisual essay/experiment which will reflect and explore issues discussed along the 
semester. The briefing will be given in the mid semester.

The evaluation will take into account the following weights: Attendance (20%); Oral partici-
pation in the class through discussion about the projects presented and oral presentation of the 
project (50%); final practical work accompanied by a written essay from the student(30%).
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