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O IX Congresso Internacional
CSO'2018

Como se propõe na chamada de trabalhos internacional, o tema proposto neste
Congresso é o olhar particular que cada um dos autores / artistas lança sobre
a obra de um seu colega de profissão. Abrangem-se artistas e criadores num
sentido lato, o que inclui além dos artistas visuais (pintores, escultores, inter-media), também designers, performers, encenadores, compositores, cineastas
e outros ainda. Estabelece-se como crivo metodológico, na chamada de trabalhos, a graduação enquanto criador/artista.
O congresso toma como línguas de trabalho e de disseminação as línguas
ibéricas (português, castelhano).
As mudanças sociais e culturais observadas nos últimos anos, ao nível da
formação artística especializada, nos diversos países, permitem congregar os
conjuntos qualificados de autores que têem respondido a estas chamadas de
trabalhos, anualmente, desde 2010, apresentando comunicações onde se deixam expressos alguns dos desafios deste Congresso:
— O desafio de criar um espaço de discurso mútuo no interior da comunidade artística. De colocar artistas e criadores a transmitir o seu conhecimento sobre as obras dos seus colegas de profissão. De contribuir para o
conhecimento artístico em geral.
— O desafio de ultrapassar o eurocentrismo. O eixo de expressão nas línguas ibéricas é um espaço de respiração artística natural. Este espaço
une mais de 31 países, mais de 500 milhões de falantes. É um mundo de
reconhecimento e descoberta mútua. É também o desafio de criar um
universo de comunicação das línguas ibéricas, agora mais próximas entre si.
— O desafio de mostrar, com a publicação das actas do congresso, e também em poeriódicos académicos aqui originados, que a criatividade e o
rigor não são termos opostos ou mutuamente exclusivos. A arte e a crítica, a novidade e a sabedoria, convivem em cada uma das comunicações
aqui submetidas e aprovadas.
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Espera-se que os profissionais, e todo o público em geral, possam ter uma
perspetiva diferente dos artistas e criadores: contribuir para novos olhares.
Na edição de 2018 foram submetidos ao Congresso CSO 229 sinopses,
de que resultaram aprovadas 140 comunicações provenientes de Portugal
(39), Espanha (33), Brasil (67), Argentina (2), Peru (1), México (1), Marrocos
(1), Bulgária (1),Colômbia (1). A participação do Brasil divide-se segundo os
diferentes Estados:
Rio Grande do Sul (31), Rio de Janeiro (3), São Paulo (14), Paraná (1), Santa
Catarina (3), Espírito Santo (4), Goiás (1), Minas Gerais (5), Pará (4), Baía (1).
O Congresso continua a estabelecer uma plataforma de comunicação descentrada, privilegiando a identidade e a localidade, os idiomas (português e espanhol) como resistência aos discursos hegemónicos da arte e sobre a arte.
Cada vez mais há mais discursos sobre arte pelos artistas, que criam assim
um espaço de crítica e de disseminação, de conhecimento e de consolidação, de
inovação e de afirmação que tem vindo a reivindicar o seu lugar com contributos valiosos. Também o conhecimento mútuo é proporcionado, dentro da proposta de alternativa aos circuitos mais estabelecidos: cada vez mais nos vamos
conhecendo e contribuindo para um maior sentido de comunidade criativa,
rica, diferente e mais atenta à diversidade local e à qualidade.
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O que resta e o que se quebra
na poética da perda e da
destruição na casa labirinto
de Raquel Andrade Ferreira
What remains and what is broken
in the loss and destruction poetic
in Raquel Ferreira’s labyrinth house
ADRIANE RODRIGUES CORRÊA* & EDUARDA AZEVEDO GONÇALVES**

*Brasil, Artista Visual.
AFILIAÇÃO: Programa de Pós-graduação Mestrado em Artes Visuais. Bolsista FAPERGS/CAPES. Centro de Artes (CA) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Centro de Artes (Cearte), R. Cel. Alberto Rosa,
62 — Centro, Pelotas- RS CEP: 96010-770, Brasil. E-mail: drica.correa@yahoo.com.br

**Brasil.
AFILIAÇÃO: Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Centro de Artes (CA). Grupo de Pesquisa: Deslocc: deslocamentos, observâncias e cartografias contemporâneas CNPq/UFPEL. Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Centro de Artes (Cearte), R.
Cel. Alberto Rosa, 62 — Centro, Pelotas- RS CEP: 96010-770, Brasil. E-mail: dudaeduarda.ufpel@gmail.com

Abstract: This article deals with the videographic

obras videográficas e objetuais “era domingo
e o almoço havia sido servido” e “Narrativas
de uma destruição” da artista brasileira e pesquisadora em arte Raquel Andrade Ferreira,
realizadas no período de doutoramento
no Programa de Pós-Graduação em Artes
Visuais pela Universidade Federal de Porto
Alegre-PGAVI/UFGRS, sob orientação do
prof. Dr, Hélio Fervenza. As duas obras são
abordadas evidenciando a relação estabelecida entre o objeto em seu contexto de uso
poético e o objeto em suas redes simblicas de
perda e transformação da casa em espaço de
destruição, caos e labirinto da artista mulher.
Assim como, evidenciaremos, alguns aportes
teóricos evidenciados em sua tese e outros,
como Rafael Ortiz, artista que se constituiu
a partir de demolições, destroços, quebras e
outras ações de destruição no âmbito amplo e
a artista Martha Rosler que cerca-se das práticas do quebrar no campo doméstico.
Palavras chave: Destruição / casa labirinto /
perda.

and object works “It was Sunday and lunch had
been served” and “Narratives of a destruction”
by Brazilian artist and art researcher Raquel
Andrade Ferreira, produced during her doctoral
period in the Visual Arts Postgraduate Program,
at Federal University of Porto Alegre-PGAVI/
UFGRS, under the advisement of Prof. Dr. Hélio
Fervenza. These two works are analyzed through
showing the established relation between the object in its poetic use context and the object in its
symbolic networks of loss and transformation of
the house in a destruction space, in chaos and in
labyrinth of the woman artist.
Keywords: destruction / labyrinth house / loss.
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Resumo: O presente artigo versa sobre as
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Leire Muñoz: Paisaje en
proceso (work in progress)
Leire Muñoz: landscape in process
(work in progress)
AINHOA AKUTAIN ZIARRUSTA* & ANA ARNAIZ GÓMEZ**

*España, artista visual (escultura).
AFILIAÇÃO: Universidad del País Vasco (UPV/EHU); Facultad de Bellas Artes; Departamento de Escultura. Barrio Sarriena, s/n,
48940 Leioa, Bizkaia, España. E-mail: ainhoa.akutain@ehu.eus

** Espanha, artista visual.
AFILIAÇÃO: Universidad del País Vasco (UPV/EHU); Facultad de Bellas Artes; Departamento de Escultura. Barrio Sarriena, s/n,
48940 Leioa, Bizkaia, España. E-mail: ana.arnaiz@ehu.eus

Resumen: La relación del Arte con el Paisaje

Abstract: The relationship of Art with the

o con ciertos valores heredados, en cuanto
a verdad, inducen a Leire Muñoz (GetxoBizkaia, 1983) hacia una práctica artística
concienciada y real. Mediante (re)situaciones
espaciales ensaya traer a presencia lo implícito en el carácter procesual de nuestros paisajes y su dependencia con hechos culturales.
El proceder estético-constructivo de “EcoIntervalo-Obstáculo-Resonancia-Reflexión”
presentado en 2017 en CarrerasMúgica de
Bilbao, nos permite reflexionar sobre estas
cuestiones epocales.
Palabras clave: Paisaje / intervalo / indeterminación / sentido / Leire Muñoz.

landscape or with certain inherited values, as
far as the truth is concerned, lead Leire Muñoz
(Getxo-Bizkaia, 1983) towards a conscientious
and real artistic practice. Through (re) spatial
situations she tries to bring the implicit view of
the processual character of our landscapes and
its dependence on cultural facts to presence. The
aesthetic-constructive procedure of “Eco-Interval-Obstacle-Resonance-Reflection” presented in
2017 at CarrerasMúgica of Bilbao, allows us to
reflect on these epoch-making questions.
Keywords: Landscape / interval / indetermination / sense / Leire Muñoz.

The presence of the heterotopic landscape
in the work of Julio Sarramián
ALBA CORTÉS-GARCÍA*

*España Artista visual e investigadora.
AFILIAÇÃO: Universidad de Sevilla, Facultad de Bellas Artes, Departamento de Pintura. Calle Laraña, 3. 41003. Sevilla,
España. E-mail: acortes2@us.es

Resumen: Esta comunicación se centra en

Abstract: The communication focuses on the

el estudio del artista contemporáneo Julio
Sarramián para analizar y establecer el contexto en que se encuentra la producción artística actual con respecto a la interrelación de
las nuevas tecnologías en los diferentes ámbitos y disciplinas de nuestra vida cotidiana, haciendo hincapié especialmente en la manera
en la que éstas participan en la percepción del
paisaje y del estudio de la naturaleza.
Palabras clave: Arte / paisaje / nuevas tecnologías.

study of the contemporary artist Julio Sarramián
to analyze and establish the context in which current artistic production is located with respect
to the interrelation of new technologies in the
different fields and disciplines of our daily life,
with particular emphasis on the way in which
they participate in the perception of the landscape
and the study of nature.
Keywords: Art / landscape / technology.
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Alberto Datas, la práctica
de la pintura a través
del tiempo: paralelismos
sociales, literarios y artísticos
Alberto Datas, the practice of painting through
time, social, literary and artistic parallelisms
ALBA FANDIÑO*

*España, investigadora doctoral.
AFILIAÇÃO: Universidad de Vigo, Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, Departamento de Pintura. Miembro del Grupo de
Investigación PRACE. Calle Maestranza, 2, 36002 Pontevedra. E-mail: albafandi@uvigo.es

Resumen: El objetivo del siguiente artículo es

Abstract: The aim of this article is to provide

ofrecer una mayor visibilidad y unidad a la obra
así como al proceso creativo del pintor herculino Alberto Datas, dentro de un contexto científico. Se tratará de recoger un acercamiento a su
biografía dentro del contexto histórico del movimiento Atlántica del cual formó parte activa,
sus antecedentes histórico-políticos y su posterior segregación. Mostraremos, el método de
trabajo del autor en diferentes etapas, en donde
existe una marcada influencia del expresionismo abstracto en varias de sus vertientes, hasta la
práctica de la pintura matérica más reciente con
la inclusión de objetos en el lienzo. Esta se focaliza bajo la influencia de diversos artistas, que
se emplearán a modo de paralelismos a lo largo
de todo el texto: Giacometti, Rauschenberg,
Arshile Gorky, Baselitz, Cy Twombly …
Palabras clave: Abstracción pictórica / expresionismo abstracto / movimiento Atlántica /
pintura gallega.

greater visibility and unity to the work and the
creative process of the galician painter Alberto
Datas within a scientific context. It will try to
gather an approach to his biography within the
historical context of the Atlántica movement
of which he was an active part, his historicalpolitical background and his subsequent segregation. We will show the author’s method of
work in different stages, where there is a marked
influence of Abstract Expressionism in several of
its aspects, up to the practice of the most recent
material painting with the inclusion of objects on
the canvas. This is focused under the influence
of various artists, which will be used as parallels
throughout the text: Giacometti, Rauschenberg,
Arshile Gorky, Baselitz, Cy Twombly ...
Keywords: Abstract painting / abstract expressionism / Atlántica movement / Galician painting.

Carlos Pasquetti: the drawings
between 1977 and 1981
ALFREDO NICOLAIEWSKY*

*Brasil, artista visual e professor.
AFILIAÇÃO: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Instituto de Artes, Departamento de Artes Visuais. Rua
Senhor dos Passos, 246, CEP 90000-000, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. E-mail: alfredo.nicolaiewsky@gmail.com

Resumo: Carlos Pasquetti (Bento Gonçalves/

Abstract: Carlos Pasquetti (Bento Gonçalves / RS

RS — 1948) é considerado um dos mais significativos e instigantes artistas do sul do Brasil
desde os anos 1960. Neste artigo analisarei um período relativamente curto da sua
produção, que vai de 1977 a 1981, tempo de
grandes mudanças em seu trabalho. Pensar
como se deram estas mudanças formais e entender este processo é o meu objetivo. Para
tanto vou utilizar da descrição detalhada de
algumas obras para identificar e salientar as
semelhanças e as diferenças nos diversos
momentos e, assim, compreender como se
deu plasticamente tal transformação.
Palavras chave: Carlos Pasquetti / desenho /
arte contemporânea.

— 1948) is considered one of the most significant
and thought — provoking artists of the south of
Brazil since the 1960s. In this article I will analyze a relatively short period of his production
from 1977 to 1981, in your work. Thinking about
how these formal changes occurred and understanding this process is my goal. For this I will use
the detailed description of some works to identify
and highlight the similarities and differences in
the various moments and thus understand how
this transformation has occurred plastically.
Keywords: Carlos Pasquetti / drawing / contemporary art.
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Mail Art: a resposta
através do serviço postal
de 38 artistas no tempo
da comunicação electrónica
Mail Art: the response through
the postal service of 38 artists in the time
of electronic communication
ALICE GEIRINHAS*

*Portugal, artista visual e professora.
AFILIAÇÃO: Universidade de Coimbra, Faculdade de Ciências e Tecnologias, Departamento de Arquitetura. R. Colégio Novo,
3000-143 Coimbra, Portugal. E-mail: gxalice@gmail.com

Resumo: Esta comunicação pretende abordar

Abstract: This communication intends to analyse

a exposição coletiva Alice’s Mail Art realizada na galeria Monumental em Lisboa de 16
de setembro a 28 de outubro de 2017. A partir
do conceito de Mail Art dos anos 60 do século XX, foram convocados 38 artistas de várias
áreas: artes plásticas, design, música, poesia,
performance que refletissem sobre a Mail
Art e que enviassem pelo correio uma obra,
utilizando assim os meios de comunicação e
de partilha da época.
Palavras chave: Mail Art / arte colaborativa /
interdisciplinaridade / intermedia / Fluxus.

the collective exhibition Alice’s Mail Art Through
Mail Art concept, movement of the 60s in the 20
century, 38 artists from various areas: plastic
arts, design, music, poetry and performance,
were invited to reflect on the concept of Mail Art
and sent a work in the postal service, using the
communication and analogic medias of the 60s.
Keywords: Mail Art / collaborative art / interdisciplinarity / intermedia / Fluxus.

The James Kudo´s Topofilia series
ALMERINDA DA SILVA LOPES*

*Brasil, professora de história da arte, pesquisadora e curadora de exposições.
AFILIAÇÃO: Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Centro de Artes (CAR), Departamento de Teoria da Arte e Música
(DTAM). E-mail: almerinda.lopes@ufes.br

Resumo: Este artigo analisa um conjunto

Abstract: This article analyzes a set of works

de obras denominado pela crítica Topofilia,
de autoria do artista brasileiro James Kudo.
Nessa série iniciada em 2009, o autor formaliza o embate entre duas culturas (a brasileira e a oriental), prestando tributo ao lugar do
idílio, onde nasceu e viveu com a família de
imigrantes e lavradores japoneses, que ajudaram a fundar a cidade, até serem expulsos,
quando da construção da Usina Hidrelétrica
“Três Irmãos”, sobre o Rio Tietê, no qual submergiram as terras e a residência familiar na
área rural, quando da inauguração da barragem em 1990.
Palavras-chave: Pintura contemporânea / topofilia / James Kudo / mestiçagem.

denominated by the critic Topofilia, authored
by the Brazilian artist James Kudo. In this series started in 2009, the author formalizes the
clash between two cultures (the Brazilian and the
Eastern), paying tribute to the place of the idyll,
where he was born and lived with his family of
Japanese immigrants and peasants, who helped
to found the city, until when the “Três Irmãos»
Hydroelectric Power Plant was built on the Tietê
River, where the lands and the family residence in
the countryside were submerged when the dam
was opened in 1990.
Keywords: Contemporay painting / topofilia
/ James Kudo / mestizaje.
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‘Entre Solaris e Nostalgias’:
fotografia e pintura nas obras
de Jociele Lampert
‘Between Solaris and Nostalgias’: photography
and painting in the works of Jociele Lampert

ANDRÉA BRÄCHER*

*Brasil, artista visual e professora.
AFILIAÇÃO: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Instituto de Artes, Departamento de Artes Visuais. Rua Senhor dos Passos, 248 , Porto Alegre — CEP 90020-180, Rio Grande do Sul, Brasil. E-mail: andrea.bracher@ufrgs.br

Resumo: O presente artigo apresenta a análi-

Abstract: The present article analyses some

se de algumas obras da exposição individual
“Solaris”, da artista visual e pesquisadora
brasileira Jociele Lampert, através de autores
que dialogam com o filme, fotografia e outras
técnicas artísticas. Utilizaram-se entrevista
com a artista (2018) e o site pessoal da mesma (2017), onde encontramos seus trabalhos
recentes. Sua obra mostra-se potente, estabelecendo reflexões sobre a materialidade e
temporalidade no processo artístico.
Palavras chave: Jociele Lampert / Andrei
Tarkovski / Solaris.

works of the exhibition “Solaris” by the brazilian researcher and visual artist Jociele Lampert.
Authors who dialogue with the film, photography
and other techniques as well as an interview with
the artist (2018) and her personal website (2017)
where her recent work can be seen were used. Her
work is potent establishing reflections over materiality and temporality in the artistic process.
Keywords: Jociele Lampert / Andrei Tarkovski
/ Solaris.

Violence without violence in the work
of Manuel Franquelo-Giner

ANDREA DOMÍNGUEZ-TORRES*

*España, artista visual e investigadora.
AFILIAÇÃO: Universidad de Vigo; Facultad de Bellas Artes (BBAA-UVigo); Departamento de Escultura. Maestranza Nº2.
36002. Pontevedra, España. E-mail: torresandrrea@gmail.com

Resumen: El objetivo de este artículo será el

Abstract: The objective of this article will be to ap-

de acercarse a los métodos y lenguajes de la
obra plástica de Manuel Franquelo-Giner.
Abordándola desde un posible sentido poético personal, desde el cual analizo el encuentro con una serie de estrategias de “representación indirecta” de la violencia, en su hacer
artístico. Es decir, cómo sus procedimientos
de representación no resultan literalmente
violentos, al recurrir a la desactivación de
estos y a una alegorización acerca de los objetos del consumo humano.
Palabras clave: Representación indirecta /
violencia / objeto-poética-imagen / arte-resistencia / animal-consumo.

proach the methods and languages of the plastic
work by Manuel Franquelo-Giner. Approaching it
from a possible personal poetic sense, from which
I analyze the encounter with a series of strategies
of “indirect representation” of violence, in its artistic making. That is, how their representation
procedures are not literally violent, by resorting
to the deactivation of these and allegorization
about the objects of human consumption.
Keywords: Indirect representation / violence /
object-poetics-image / art-resistance / animalconsumption.
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Violencias sin violencias
en la obra de Manuel
Franquelo-Giner
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Zellige y creacion
contemporanea:
la visión actual de Hicham
Lahlou y Younes Duret
Zellige and contemporary creation:
the current vision of Hicham
AMINE ASSELMAN*

*Marruecos, artista visual.
AFILIAÇÃO: Universidade de Vigo, Faculdad de Belas-Artes de Pontevedra, Programa de doctorado en Arte Contemporáneo.
E-mail: amineasselman@gmail.com

Resumen: Al igual que el arte contemporáneo

Abstract: Like the contemporary art, the Mo-

el diseño marroquí está muy ligado a la artesanía local, por lo tanto el Zellige juega un
papel muy importante por la infinidad de posibilidades visuales y técnicas que nos puede
ofrecer. Este artículo muestra la influencia
del Zellige en el diseño internacional haciendo hincapié en algunas creaciones de dos
diseñadores marroquíes que han tenido el
Zellige como referencia para sus creaciones.
Palabras clave: Zellige / arte islámico / creación contemporánea / geometría / diseño.

roccan design is closely linked to local crafts, so
Zellige plays a very important role because of the
infinity of visual and technical possibilities it can
offer to us. This article shows the influence of Zellige in international design, emphasizing in some
creations of two Moroccan designers who had the
Zellige as reference for their creations.
Keywords: Zellige / Islamic art / contemporary
creation / geometry / design.

We’re All Poppy: the homo interneticus
according to Poppy and Titanic Sinclair

ANA MATILDE DIOGO DE SOUSA*

*Portugal, artista visual.
AFILIAÇÃO: Universidade de Lisboa; Faculdade de Belas-Artes; Centro de Investigação e Estudos em Belas-Artes (CIEBA).
Largo da Academia Nacional de Belas Artes 14, 1200-005 Lisboa. E-mail: ana.matilde.sousa@gmail.com

Resumo: Poppy é uma celebridade do

Abstract: Poppy is a YouTube celebrity who pro-

YouTube que produz curtos vídeos promocionais em colaboração com o realizador
Titanic Sinclair. O seu estilo particular de
“estuplime” tecnológico, oscilando entre o
fofinho e o sinistro, integra-se no movimento
da arte pós-Internet, expressando a mundividência própria do homo interneticus — uma
nova espécie de humano à mercê da tecnosfera quase-autónoma do século XXI.
Palavras chave: Estuplime / kawaii / arte
pós-Internet / videoarte / YouTube.

duces short promotional videos in collaboration
with director Titanic Sinclair. Her particular
brand of technological “stuplime,” oscillating
between the cute and creepy, integrates with the
post-Internet art movement, expressing a worldview proper to homo interneticus — a new kind
of human at the mercy of the quasi-autonomous
technosphere of the 21st century.
Keywords: Stuplime / kawaii / post-Internet art
/ video art / YouTube.
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Somos Todos Poppy:
o homo interneticus segundo
Poppy e Titanic Sinclair
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Ecossistema inventado:
a casa dos pequenos objetos
de Roseli Nery
An invented eco system: the house
with little objects from Roseli Nery
ANA ZEFERINA FERREIRA MAIO*

*Brasil, artista visual.
AFILIAÇÃO: Universidade Federal do Rio Grande (FURG), Instituto de Letras e Artes. Av. Itália Km 8, Carreiros. Rio Grande,
RS. CEP: 96.201-900. Brasil. Email: anamaio@terra.com.br

Resumo: Este artigo aborda a produção artís-

Abstract: This paper discusses the artistic pro-

tica de Roseli Nery com base nos conceitos de
ecossistema e simbiose, a partir de situações
escultóricas com objetos cotidianos coletados no ambiente doméstico. A artista parte da
identificação de objetos de pequeno tamanho,
passíveis de produzir interação simbiótica — alfinetes, dedais, lâminas de microscópio, botões,
colchetes, ganchos, tampas, zíperes, miçangas,
pingentes, cordão, miniaturas, linhas, tecidos,
dentre outros — e cria conjuntos de objetos, fotografias e projeções.
Palavras chave: Ecossistema / simbiose / pequenos objetos.

duction of Roseli Nery based on the concepts of
ecosystem and symbiosis, from sculptural situations with everyday objects collected in the domestic environment. The artist starts from the
identification of objects of small size, capable of
producing symbiotic interaction — pins, thimbles,
microscope slides, buttons, brackets, hooks, caps,
zippers, beads, pendants, miniatures, threads,
fabrics, among others — and creates sets of objects, photographs, and projections.
Keywords: Ecosystem / symbiosis / small objects.

Xadalu, Brazil’s surname:
the indigenousissue in urban art
ANDRÉ VENZON*

*Brasil Artista visual, pesquisador, curador e gestor cultural.
AFILIAÇÃO: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); Instituto de Artes (IA); Programa de Pós-graduação em Artes
Visuais do Instituto de Artes (PPGAV-IA). Rua Senhor dos Passos, 248 , Porto Alegre — CEP 90020-180, Rio Grande do Sul,
Brasil. E-mail: atelierandrevenzon@gmail.com

Resumo: Este artigo aborda a obra do artista

Abstract: This article approaches the work of

brasileiro Xadalu e o seu olhar sobre a questão
indígena na arte urbana. Seu repertório de ícones etnicoculturais está espalhado em Porto
Alegre e ao redor do mundo. Sinalizando com
stickers o labirinto de ruas e avenidas, transformando-as em galerias a céu aberto. Sua
atuação artística e cidadã tem papel crucial no
advento da cidade criativa, fazendo uma arte
disponível e democrática, que está por todos os
lados e para todos os públicos, simplesmente
urbana, necessária e contemporânea.
Palavras chave: Arte urbana / stickers / indígena / cidadania / etnologia.

the Brazilian artist Xadalu and his view on the
indigenous issue in urban art. His repertoire of
ethnic-cultural icons is spread in Porto Alegre and
around the world. Flagging with stickers the labyrinth of streets and avenues, transforming them
into galleries in the open. His artistic and citizen
performance plays a crucial role in the advent
of the creative city, making an art available and
democratic, which is everywhere and for all audiences, simply urban, necessary and contemporary.
Keywords: Urban art / stickers / indigenous /
citizenship / ethnology.
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Alex Vallauri:
o graffiti carimba a cidade
Alex Vallauri: graffiti stamps the city
ANGELA GRANDO* & KATLER DETTMANN WANDEKOKEN**

*Brasil, teoria e crítica da imagem.
AFILIAÇÃO: Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Programa de Pós-graduação em Artes, Av. Fernando Ferrari, 514,
Goiabeiras, 29075-910 — Vitória — ES, Brasil. E-mail: secretaria.ppgaufes@gmail.com

**Brasil, artista visual.
AFILIAÇÃO: LabArtes, Universidade Federal do Espírito Santo, Centro de Artes, Av. Fernando Ferrari, 514, 29075-910 —
Vitória — ES, Brasil. E-mail (pessoal: katlerdw@gmail.com

Resumo: O trabalho de Alex Vallauri, precur-

Abstract: The work of Alex Vallauri, precur-

sor do graffiti no Brasil, é analisado a partir
de suas intervenções na cidade de São Paulo.
Inicialmente anônimo, sua atuação se fez
remarcar pelo graffiti da Bota preta que vai
figurar em vários pontos do espaço urbano.
O que é forte e perceptível, em curto espaço
de tempo, é a aparição de outras figuras despojadas, vindas do imaginário popular, como
cupidos, acrobatas, animais, notas musicais.
Com isso pretende-se discorrer sobre a interação de sua poética com a cidade e com os
transeuntes, outrossim com os conceitos de
“corpocidade e coreopolítica”.
Palavras chave: Alex Vallauri / graffiti / corpocidade.

sor of graffiti in Brazil, is analyzed from his
interventions in the city of São Paulo. Initially
anonymous, his performance was remarked by
the graffiti of the black Bota that will figure in
several points of the urban space. What is strong
and perceptible in a short space of time is the appearance of other stripped figures, coming from
the popular imagination, such as cupids, acrobats, animals, musical notes. This is intended
to discuss the interaction of his journey with the
city and with passers-by, also with the concepts
of “corpocidade and coreopolitical”.
Keywords: Alex Vallauri / graffiti / corpocidade.

José Rodrigues: the Praise of Disobedience
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*Portugal, artista visual, professor.
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Resumo: Afeiçoado ao “Ato de Criação como

Abstract: Fond of Deleuze’s “Act of Creation as

Ato de Resistência” Deleuziano (Deleuze,
1987), este artigo apresenta o artista José
Rodrigues sob uma perspetiva que propomos
como identitária a partir de dois aspetos: o
iconológico na sua relação com as matérias primeiras e o de um conceito de ativismo que alia
vida e obra.
Palavras chave: José Rodrigues / desobediência / escultura.

a Act of Resistance” (Deleuze, 1987), this article
presents the artist José Rodrigues from a perspective that we propose as an identity based on two
aspects: the iconological in its relationship with the
subjects and the concept of activism that combines
life and work.
Keywords: José Rodrigues / disobedience /
sculpture.
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‘Modelos de resistencia’
de Daniel G. Andújar
Resistance models by Daniel G. Andújar
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*Espanha, artista visual.
AFILIAÇÃO: Universitat de Barcelona, Facultat Belles Arts, Departament Arts Visuals i Diseny. Carrer de Pau Gargallo, 4,
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Resumen: En la última edición de Documenta

14 (2017) celebrada en la ciudad alemana de
Kassel y en Atenas se presentó el proyecto “Los
desastres de la guerra” del artista, activista y
teórico Daniel G. Andújar. El artículo se centra en las estrategias de subversión icónica y
las tácticas apropiacionistas del artista, mediante un uso extendido de los medios digitales y de las tecnologías de impresión 2D y 3D.
Documentos, imágenes, maquetas y esculturas digitales que le permiten un acercamiento
crítico a temas de actualidad pero también revisitar archivos históricos.
Palabras clave: Procesos de digitalización /
impresión 3D / canon / género / archivo /
Documenta 17.

Abstract: n the last edition of Documenta 14
(2017) held in the German city of Kassel and in
Athens, the project “The disasters of the war” of
the artist, activist and theorist Daniel G. Andújar
was presented. The article focuses on the strategies of iconic subversion and the appropriationist
tactics of the artist, through an extended use of
digital media with the 2D and 3D printing technologies. Documents, images, models and digital sculptures that allow a critical approach to
current issues but also revisit historical archives.
Keywords: Digitalization processes / 3D printing
/ canon / genre / archive / Documenta 17.

Romantic echoes in the collective SIM ou ZERO
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**Brasil, artista visual.
AFILIAÇÃO: independente. E-mail: edmilsonvasconcelos@yahoo.com.br

Resumo: O SIM ou ZERO — surgido e finaliza-

Abstract: The SIM ou ZERO — emerged and fi-

do na década de 90 no Brasil — foi composto
por artistas que afirmaram, à época, não se
constituírem em um grupo de artistas ao mesmo tempo, criaram uma produção artística
colaborativa e coletiva em um período em que
o conceito de coletivo artístico não existia. O
artigo evidencia que sua prática pode ser compreendida pelo eco das concepções dos primeiros românticos que deságua no movimento hippie, na tropicália e na contracultura brasileira
dos anos 70 e 80.
Palavras chave: Coletivos artísticos / romantismo contemporâneo / Sim ou Zero.

nalized in the 90’s in Brazil — was composed by
artists who claimed, at the time, not to constitute
a group of artists and yet, at the same time, they
created a collaborative and collective artistic
production in a period in which the concept of
artistic collective did not exist. The article shows
that their practice can be understood by the echo
of the conceptions of the first romantics that flows
into the hippie movement, tropicália and Brazilian counterculture of the 70´s and 80 ‘s.
Keywords: Artistic collectives / contemporary
romanticism / SIM ou ZERO.

27

Ecos românticos
no coletivo SIM ou ZERO

28

Felice Varini: método,
geometria distorção
e anamorfose
Felice Varini: method, geometry,
distortion and anamorphosis
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belasartes.ulisboa.pt

Resumo: Na obra artística monumental de

Felice Varini que produz anamorfoses e trompe l´óeils de uma grande expressão plástica em
espaços arquitetónicos monumentais, espalhados pela Europa, verificamos um comportamento interessante das formas geométricas
projetadas nas múltiplas superfícies dos edifícios. Neste artigo pretendemos não só mostrar a riqueza e a dinâmica visual das obras do
autor, resultantes dum jogo entre legibilidade
e distorção, como também enunciar aspetos
técnicos utilizados e o seu paralelo com os métodos utilizados nos séculos XVI, XVII e XVIII.
Palavras chave: Arte pública / geometria /
perspectiva linear / anamorfose / trompe
l’oeil.

Abstract: In the monumental artistic work of
Felice Varini, which produces anamorphoses
and trompe l’oeils of a great plastic expression
in monumental architectural spaces scattered
throughout Europe. In this article we intend not
only to show the richness and visual dynamics of
the author’s works, resulting from a game between
readability and distortion, but also to state the
technical aspects used, and their parallel with the
methods used in the 16th, 17th and 18th
Keywords: Public art / geometry / linear perspective / anamorphosis / trompe l’oeil.
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Resumo: O presente artigo desenvolve um

Abstract: This article presents a brief overview on

breve panorama sobre a obra do importante
pintor brasileiro contemporâneo Paulo Pasta,
intencionamos também identificar suas motivações no desenvolvimento de seu percurso,
suas referências, assim como as principais características de seu fazer artístico. Este trabalho, se apresenta em um momento muito desafiador, quando o artista, sempre em busca de
uma coerência interna em seu trabalho, decide
trazer de volta pinturas de paisagem de sua origem, de sua terra natal.
Palavras chave: Paulo Pasta / pintura / Brazil.

the work of the important contemporary Brazilian painter Paulo Pasta, also seeking to identify
his motivations in the development of his career,
his references, as well as the main characteristics
of his artistic work. This work presents itself in a
very challenging moment, when the artist, always
in search of an internal coherence in his work,
decides to bring back landscape paintings of his
origin, of his native land.
Keywords: Paulo Pasta / painting / Brazil.
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Fotógrafos de ficção:
fotógrafos sem obra
Photographers without work:
photographers of fiction
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*Portugal, artista plástico, professor.
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Resumo: O presente artigo apresenta perso-

Abstract: The following article presents fictional

nagens de ficção, neste caso fotógrafos, mas
que não têm obra. Como essas personagens
são edificadas e construídas. De como a atividade de fotógrafo, (profissional ou amador), será o passaporte para uma história
onde a fotografia e o mundo da fotografia
estará sempre implícita, não necessitando de
provas explícitas, ou seja, de obras. Onde a
obra é um meio mas não o resultado.
Palavras chave: Fotografia de ficção / valentina / thomas / moda.

characters, in this case photographers, but without work. How these characters are built and
constructed. How the activity of a photographer,
(professional or amateur), will be the passport
to a story where photography and the world of
photography will always be implicit, not requiring
explicit proofs, that is works. Where the work is a
means but not the result.
Keywords: Fictional photography / valentina
/ thomas / fashion.

Luís Herberto, a bold way of representation
ARTUR RAMOS*
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Resumo: Analisa-se em pormenor as pinturas

Abstract: An in-depth analysis of the paint-

de Luís Herberto, como as constrói, como
lida com as questões de representação da
figura humana e do retrato e como estas se
foram adaptando aos seus objetivos conceptuais. A maneira como organiza as cores
e como pinta através de fortes pinceladas e
com grande espontaneidade, é aqui atentamente analisada e enquadrada no contexto
da literatura artística da arte ocidental.
Palavras chave: Pintura / pincelada / figura
humana / cor.

ings of Luis Herberto, how the artist constructs
them, how he deals with representation of the
human figure and portraiture and how these
aspects adapted to his conceptual objectives. A
close analysis of the way the artist organizes the
colors, and paints using strong brushstrokes and
spontaneity, here framed in the context of the
artistic literature in Western art.
Keywords: Painting / brushstroke / human
figure / color.
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‘O espectador fotógrafo:
Zénon Piéters’ e o livro
como espaço para
as imagens de Patricia
Franca-Huchet
‘The viewer photographer: Zénon Piéters’
and the book like space for the images
from Patricia Franca-Huchet
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*Brasil artista visual e psquisadora.
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Resumo: “O espectador fotógrafo: Zénon

Piéters” (2011) é imagem, livro e obra de
Patricia Franca-Huchet, artista e pesquisadora brasileira, cujo trabalho com as imagens
da fotografia e da literatura envolvem escrita,
montagem e ficção. Este espaço para as imagens se porta como um dispositivo de subjetivação visual, tátil e intelectual, por excelência
relacional. Busca-se saber como o artista, por
meio de seu trabalho poético, instiga um debate em torno da imagem e do tempo ao partilhar pensamento e imagem, conduzido por
uma singular discursividade na arte.
Palavras chave: Imagem / livro / poeticidade.

Abstract: “The viewer photographer: Zénon Pié-

ters” (2011) is a book of the artist and researcher
Patricia Franca-Huchet, whose work with the
photography and literature images involve writing, editing and fiction of ordination fragments.
This editing it behaves like a subjectivation device for excellence visual and tactile, relational
and intellectual. In this space for images, it is
important to know how the artist, through his
poetic work, instigates a debate around the image and discursiveness in art, sharing thought
and image.
Keywords: Image / book / poeticity.
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**Espanha, artista plástico e professor.
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Resumen: El artista Pepe Yagües, Murcia

(España), desarrolla su producción artística
desde la estética posmoderna, bajo una hibridación de medios plásticos muy diversos,
como el dibujo, el grabado y la escultura, en
los que pone de manifiesto su predilección por
la figuración mediante una narrativa transgresora basada en imágenes eclécticas, donde
la mitología, el relato y la paradoja dialogan en
el territorio de lo simbólico y cultural. Su discurso erótico muestra a la mujer como diosa
fértil y sensual.
Palabras clave: Mitología / cuerpo / mujer /
erotismo / humor.

Abstract: The artist Pepe Yagües from Murcia

(Spain) develops his artistic work from a postmodern aesthetics by using a combination of
different artistic forms such as drawing, engraving and sculpture in which he highlights his predilection for imagining through a transgressive
narrative based on eclectic images where the
mythology, the folk story and the paradox dialogue in a cultural and symbolic way. His erotic
prose describes women as sensual, fertile goddess.
Keywords: Mythology / body / woman / eroticism / humor.
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Dispositivos de precariedad:
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Resumen: En el presente artículo analizamos

el trabajo de la artista catalana Núria Güell
vinculado a las nociones de dispositivo —
introducida por el filósofo Michel Foucault
— y de precariedad que, según los analistas
culturales Rosalind Gill y Andy Pratt, caracteriza el trabajo inmaterial en las industrias
creativas y culturales. Nos interesa el trabajo
de Nuria Güell porque aporta centralidad a
una noción de precariedad, que visibiliza las
carencias de algunas formas de hacer propias del mundo del arte y las transforma en
resistencias al desentrañar los dispositivos
que la construyen.
Palabras clave: Dispositivo / precariedad / resistencias.

Abstract: In this paper we analyze the Cataloni-

an artist Núria Güell’s work linked to the notions
of dispositive — as introduced by philosopher
Michel Foucault — and precariousness which
according to cultural analysts Rosalind Gill and
Andy Pratt characterizes immaterial labour
in the creative and cultural industries. We are
interested about Núria Güell’s work because it
focus on a notion of precariousness which makes
visible the shortcomings of some distinctive ways
of doing in the artworld and transforms them
into resistances by unraveling the dispositives
that build them.
Keywords: Dispositive / precariousness / resistances.
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Resumo: A partir do conceito de agenciamento

formulado por Deleuze e Guattari, e conceitos
de Foucault explicitados no contexto da arqueologia do saber, este texto analisa os sentidos gerados pelas obras de Clóvis Aparecido
dos Santos (artista que trabalha no atelier do
Museu Bispo do Rosário) quando foram instalados por Livia Flores (artista-pesquisadora
e professora da UFRJ) na Galeria do Espaço
Cultural Sergio Porto, na 26a Bienal de São
Paulo e no Museu Histórico Nacional.
Palavras chave: Arte e loucura / agenciamento
/ critica das narrativas.

Abstract: From the concept of agency drawn

by Deleuze and Guattari, and concepts from
Foucault’s archeology of knowledge, this text
analyzes the meanings from the works of Clóvis
Aparecido dos Santos (artist working at Museu Bispo do Rosário atelier) when installed by
Livia Flores (artist-researcher and professor
of UFRJ) at Espaço Cultural Sergio Porto, the
26th Bienal de São Paulo and at the National
Historical Museum.
Keywords: Art and madness / agency / criticism of narratives.
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O que eu como produz
paisagem: arte e política na
obra de Jorge Menna Barreto
What I eat generates landscape:
art and politics in the art of Jorge Menna Barreto
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Resumo: Neste artigo, pretende-se refletir so-

bre a obra ‘Restauro’ de Jorge Menna Barreto,
segundo três perspectivas: (1ª.) como a obra
espelha um possível ‘contrato natural’ — conforme a concepção de Michel Serres (1990) —
quando se propõe a um ativismo alimentar de
impacto ambiental; (2ª.) como um ‘dispositivo
estético’ no sentido de Jacques Rancière, que
reconstrói nossa sensibilidade e nos propõe
uma nova forma de vida, individual e coletiva;
e (3ª.) observá-la por meio dos conceitos do ‘léxico dos usos’ de Stephan Wright (2016), como
ferramenta teórica para pensar os usos da arte
nas sociedades contemporâneas.
Palavras chave: Paisagem / site-specific /
‘Restauro’ / Jorge Menna Barreto.

Abstract: In this article, the intent is to reflect

on the artwork ‘Restauro’ by Jorge Menna Barreto, according to three perspectives: (1st) how
the artwork mirrors a possible ‘natural contract’
according to the conception of Michel Serres
(1990) when it proposes a feeding activism of
environmental impact; (2nd) as an ‘aesthetic
device’ in Jacques Rancière’s interpretation,
which reconstructs our sensibility and proposes
a new individual and collective way of life; and
(3rd) to observe it through the concepts of the
‘Lexicon of Uses’ by Stephan Wright (2016), as
a theoretical tool for thinking about the usage
of art in contemporary societies.
Keywords: Landscape / site-specific / ‘Restauro’
/ Jorge Menna Barreto.
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Resumo: O presente artigo traça paralelos en-

tre a obra poética e artística do português Luís
Quintais e emprega o conhecimento literário
de ambas as áreas para desvendar questões
essenciais da obra do autor. Constam, no material de consulta basal, o recém-lançado livro
de fotografias “Deus é um lugar ameaçado” e
as obras em poesia “O vidro” e “A noite imóvel”. Nesta análise os cânones da pintura renascentista são revisitados, além de autores
que trataram das aproximações entre pintura
e poesia. Esta é uma abordagem com preocupações culturais e artísticas, que se insere em
um contexto contemporâneo de produção e
pensamento das artes.
Palavras chave: Poesia / fotografia / chiaroscuro / cangiante / sfumato.

Abstract: The current article draws parallels

between the poetic and artistic work of the portuguese Luís Quintais and uses the literary legacy
of both areas to unveil essential questions of the
author’s work. In the basal reference material
are the recently published book of photographs
“Deus é um lugar ameaçado” and the poetry
works “O vidro” and “A noite imóvel”. In this
analysis, the canons of Renaissance painting are
revisited as well as authors who dealt with the
approximations between painting and poetry.
This is an approach with cultural and artistic
concerns that fits into a contemporary context
of arts production and thought.
Keywords: Poetry / photography / chiaroscuro
/ cangiante / sfumato.
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O retrato urbano
do caboclo amazônico
na obra de Eder Oliveira
The urban portrait of the Amazonian
caboclo in the work of Eder Oliveira
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Resumo: Eder Oliveira é um jovem pintor

amazônico radicado em Belém do Pará,
norte do Brasil. Seu trabalho investiga as relações entre retrato e identidade, tendo como
tema o caboclo amazônico. Essas questões
se desenvolvem na obra do artista partindo
de um retrato existente veiculado pela mídia local para falar da identidade cultural do
homem amazônico. Pretende-se apresentar
parte de sua obra e tecer relaçoes com tematicas dentro da arte contemporanea.
Palavras chave: Identidade / representação /
fotografia / pintura.

Abstract: Eder Oliveira is a young Amazonian

painter based in Belém do Pará, northern Brazil. His work investigates the relations between
portrait and identity, having as theme the Amazonian caboclo. These questions are developed
in the artist’s work based on an existing portrait
published by local media to talk about the cultural identity of the Amazonian man. It intends
to present part of his work and to make relations
with thematic ones within the contemporary art.
Keywords: Identity / representation / photography / painting.

The natural matter’s poetics that transmutes
in organicity: an ecological look of artist
Semea Kemil
CLÁUDIA MATOS PEREIRA*

*Brasil, artista plástica.
AFILIAÇÃO: Universidade de Lisboa; Faculdade de Belas-Artes; Centro de Investigação e Estudos em Belas-Artes da Universidade
de Lisboa (CIEBA). Largo da Academia Nacional de Belas-Artes, 1249-058, Lisboa, Portugal. E-mail: claudiamatosp@hotmail.com

Resumo: Este artigo apresenta a reflexão da

artista plástica brasileira Semea Kemil. Através
da arte, ela traz uma resignificação para a matéria natural, mesclando-a com materiais que
ela recicla e reaproveita em suas experimentações e processos. Semea sensibiliza-se com
a ideia de identidade da Natureza e atua como
uma mediadora simbólica. Seu olhar metafórico se desloca para a matéria descartada
pelo homem, que é reconfigurada como uma
possibilidade de estabelecer um vínculo ou de
repensar a Natureza.
Palavras chave: Arte e ecologia / escultura /
matéria natural / imagem e cultura / Semea
Kemil.

Abstract: This article presents the reflection of

Brazilian plastic artist Semea Kemil. Through
art, she brings a re-signification of natural matter, blending it with materials that she recycles
and re-uses in her experiments and processes.
Semea sensitizes herself to the idea of Nature’s
identity and acts as a symbolic mediator. Her
metaphorical gaze shifts to matter discarded by
man, which is reconfigured as the possibility of
establishing a bond or rethinking Nature.
Keywords: Art and ecology / sculpture / natural
material / image and culture / Semea Kemil.
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A poética da matéria
natural que se transmuta
em organicidade: o olhar
ecológico da artista
Semea Kemil
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Ilídio Salteiro: Pensamento,
Partilha e Comunicação
Visual, a pintura
contemporânea como
ato de ‘Religare’
Ilídio Salteiro: The thinking, The sharing
and Visual Communication, Contemporary
painting as an act of 'Religare'
CLÁUDIA MATOS PEREIRA*

*Brasil Artista plástica.
AFILIAÇÃO: Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas-Artes, Centro de Investigação e estudos em Belas-Artes da Universidade de Lisboa (CIEBA). E-mail: claudiamatosp@hotmail.com

Resumo: Este artigo propõe uma reflexão

sobre a paisagem como conceito, na obra de
Ilídio Salteiro, a partir de dez pinturas, de diferentes séries. Pretende-se analisar como esta
paisagem convive com a arquitetura, que por
vezes desaparece e se transmuta em topografias imaginárias. Como a pintura contemporânea pode ser um exercício de ‘Religare?’
Palavras chave: Arte / pintura contemporânea
/ imagem e cultura / multiculturalismo / globalização.

Abstract: This article proposes a reflection on

the landscape as a concept, in the artistic work
of Ilídio Salteiro, from ten paintings, of different
series. It is intended to analyze how this landscape coexists with architecture, which sometimes disappears and transmutes into imaginary
topographies. How can the contemporary painting be an exercise of 'Religare?'.
Keywords: Art / contemporary painting / image
and culture / multiculturalism / globalization.

Reflecting on interpretations,
crations and learning with Daniel Wolff’s
Soprando nas nuvens
CLÁUDIA SCHREINER*

*Brasil, flautista (flauta doce, flauta transversa e traverso barroco), professora.
AFILIAÇÃO: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), Campus Porto Alegre, R. Cel. Vicente,
281 — Centro Histórico, Porto Alegre — RS, 90030-040, Brasil. E-mail: claudia.schreiner@gmail.com

Resumo: Soprando nas nuvens é um conjunto

de peças didáticas para flautas doces, compostas por Daniel Wolff a partir de sugestões
de composição contemplando aspectos técnicos e musicais relacionados ao aprendizado de flauta doce. Daniel teve que interpretar
a lista de sugestões. Como professora e intérprete, pude explorar e observar os processos
interpretativos das peças pelos alunos. Como
professora, pude verificar as aprendizagens
em sala de aula. A experiência convida a uma
reflexão sobre os conceitos de “peça didática” e “obra artística”.
Palavras chave: Interpretação musical / educação musical / didática.

Abstract: Soprando nas nuvens is a series of di-

dactical pieces written for recorders by Daniel
Wolff from a list of compositional suggestions
beholding technical and musical aspects related to the learing of the instrument. Daniel
had to interpret the suggestions. As a teacher
and musician I´ve explored and observed the
interpretative processes by the students. As a
teacher, I´ve noticed the learning experiences
in the classroom. All the experience invites us to
reflect upon our concepts of “didactical pieces”
and “work of art.”
Keywords: Musical interpretation / musical
education / didatics.
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Refletindo nas nuvens:
interpretações, criações e
aprendizagens em Soprando
nas nuvens, de Daniel Wolff
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As linhas e as entrelinhas da
poética de Antónia del Río
The lines and between the lines
of the poetics of Antónia del Río
CLAUDIA VICARI ZANATTA* & MÁRCIA BRAGA**

*Brasil, artista visual e professora.
AFILIAÇÃO: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Instituto de Artes, Departamento de Artes Visuais. R. Sr. dos Passos, 248,
Centro, Porto Alegre, RS, 90020-180, Brasil. E-mail: claudiazanatta@ufrgs.br

**Brasil Artista visual, arquiteta.
AFILIAÇÃO: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Instituto de Artes, Departamento de Artes Visuais. R. Sr. dos Passos,
248 — Centro, Porto Alegre — RS, 90020-180, Brasil. E-mail: bragamarcia@hotmail.com

Resumo: Este artigo trata a respeito de duas

Abstract: This article is about two participatory

instalações participativas de Antónia del
Río, artista espanhola que desenvolve uma
poética relacionada ao arquivamento, apagamento e à memória. A partir de duas instalações realizadas pela artista, reflete-se sobre a
importância da noção de biblioteca e arquivo
como construção do espaço do comum, da
preservação e de memória.
Palavras chave: Antónia del Río / acervos impressos / expurgos / arte contemporânea /
memória.

installations of Antónia del Río, a Spanish artist
who develops a poetics related to archiving, erasure
and memory. From two installations performed by
the artist, start to think about the importance of
the concept of library and archive as building the
common space, preservation and memory.
Keywords: Antónia del Río / printed collections
/ purges / contemporary art, memory.

Coletivo Contrafilé: participatory art,
education and politics as action
CLÁUDIA VICARI ZANATTA*

*Brasil, artista e professora de artes visuais.
AFILIAÇÃO: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Artes, Departamento de Artes Visuais, Programa de PósGraduação em Artes Visuais. Rua Senhor dos Passos, 248 , Porto Alegre — CEP 90020-180, Rio Grande do Sul, Brasil. E-mail:
claudia.zanatta@ufrgs.br

Resumo: O artigo aborda a prática artística

Abstract: The article discusses the artistic practice

do Coletivo Contrafilé por meio da análise da
proposta “Espaço-dispositivo para conversar
sobre a escola que queremos: se a escola se
repensa, o que acontece com os outros espaços?”. A proposta surgiu a partir da ocupação
de escolas públicas de São Paulo por estudantes em 2016. Nesse contexto, Contrafilé
criou o que denominou como “espaços dispositivos” ao invés de “espaços expositivos”,
concomitantemente, no Museu de Arte de
São Paulo e em escolas públicas para debater entre estudantes, educadores, artistas,
pesquisadores e comunidade a respeito das
relações entre arte, política e educação.
Palavras chave: Coletivo Contrafilé / arte participativa / educação / estudantes.

of the Coletivo Contrafilé through the analysis of
the proposal “Space-device to talk about a school
we want: if the school is rethought, what happens
with the other spaces?”. The proposal emerged from
the occupation of public schools in São Paulo by
students in 2016. In this context, Contrafilé created what he called as “devices spaces” instead of
“exhibition spaces”, concomitantly, at the Art Museum of São Paulo and in Public schools to debate
among students, educators, artists, researchers
and community on the relationship between art,
politics and education.
Keywords: Collective Contrafilé / participatory
art / education / students.
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Jonathas de Andrade:
a tensão crítica entre
a palavra e a imagem
Jonathas de Andrade: the critical tension
between the word and the image
CRISTINA SUSIGAN*

*Brasil, artista pesquisador.
AFILIAÇÃO: Universidade Prebiteriana Mackenzie, Grupo de Pesquisa: Mediação Cultural do Programa de Pós-Graduação
em Educação, Arte e História da Cultura. Rua da Consolação, 896, CEP: 01302-907, Consolação, São Paulo / SP, Brasil.
E-mail: csusigan@gmail.com

Resumo: A arte, de forma intencional ou não,

Abstract: Art, intentional or otherwise, has a

tem uma dimensão social. Os projetos de
Jonathas de Andrade o colocam em contato
direto com zonas de desconforto cotidiano
e ao ser confrontado, se vê em xeque, tendo
que rever a sua própria perspectiva. O objetivo deste texto é dar a conhecer o diálogo que
Andrade estabelece — através do contato
com mulheres analbafetas —, com o método
de alfabetização para adultos desenvolvido
por Paulo Freire; recriando novos cartazes,
o artista relaciona novas palavras e imagens,
estabelecendo uma simbiose temporal.
Palavras chave: Jonathas de Andrade /
“Educação para Adultos” / Palavra e Imagem.

social dimension. The projects of Jonathan de Andrade put you in direct contact with areas of daily
discomfort and when being confronted, you see in
check, having to revise your own perspective. The
purpose of this text is to make known the dialogue
that Andrade establishes — through contact with
women without studies —, With the adult literacy
method developed by Paulo Freire; recreating new
posters, the artist relates new words and images,
establishing a temporal symbiosis.
Keywords: Jonathas de Andrade / “Educação
para Adultos” / Word and Image.

The V.N. Prêsa Chairs of Colares, the surprising
modernity: An analysis to the furniture
manufacture of Vitorino Nogueira Prêsa
CRISTÓVÃO VALENTE PEREIRA*

Portugal, Designer de Equipamento.
AFILIAÇÃO: Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas Artes, Centro de Investigação e de Estudos em Belas-Artes (CIEBA).
Largo da Academia de Belas Artes, 1249-058 Lisboa, Portugal. E-mail: c.pereira@belasartes.ulisboa.pt

Resumo: Apresenta-se aqui um primeiro re-

Abstract: Presenting a first report about furni-

lato da produção de mobiliário de Vitorino
Nogueira Prêsa, um marceneiro e carpinteiro com uma oficina de pequena dimensão
em Colares, Sintra, e cuja produção incluiu
cadeiras da sua própria autoria. Através da
análise que inclui os processos e meios envolvidos, pretende-se demonstrar o nível de
elaboração e desenvolvimento assinaláveis,
não só pela identidade e carácter atingidos,
mas também pela sua funcionalidade, em especial do ponto de vista ergonómico.
Palavras chave: Mobiliário português / design
de equipamento / metodologia de produção /
metodologia de projecto.

ture production by Vitorino Nogueira Prêsa, a
woodworker and carpenter with a small workshop
in Colares, Sintra, whose production included
chairs of his own design. Through the analysis
that includes the processes and means involved,
it is intended to demonstrate the remarkable level
of elaboration and development, not only by the
identity and character achieved, but also for
its functionality, especially from an ergonomic
point of view.
Keywords: Portuguese furniture / furniture design / design methods / production methods.
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Arte y plusvalías:
Reflexiones en torno
a las ficciones económica
y emocional que genera
Cómo doblar tu dinero,
2008-10 de Daniel Silvo
Art and surplus values: Reflections on the
economic and emotional fictions Daniel Silvo’s
Cómo doblar tu dinero, 2008-10 generates
CONCEPCIÓN ELORZA IBÁÑEZ DE GAUNA* & ARTURO CANCIO FERRUZ**

*España., Artista, profesora e investigadora.
AFILIAÇÃO: Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Facultad de Bellas Artes, Departamento de Arte y Tecnología, Equipo de
Investigacion Prekariart. Barrio Sarriena, s/n, 48940, Leioa — Bizkaia, España. E-mail: mconcepcion.elorza@ehu.eus

**España., Artista e investigador.
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Barrio Sarriena, s/n, 48940, Leioa — Bizkaia, España. E-mail: arturo.cancio@ ehu.eus

Abstract: We analyze Daniel Silvo’s project Cómo

blar tu dinero, 2008-10 de Daniel Silvo en
relación al término plusvalía o incremento
del valor de un bien por causas extrínsecas
al mismo. De este análisis se despende una
doble ficción; la económica — en relación al
valor monetario de esta obra del artista en
cuestión en el mercado del arte — y la emocional — basada en las relaciones interpersonales que se establecen mediante el intercambio de la obra.
Palavras chave: Arte / plusvalía / ficción.

doblar tu dinero, 2008-10 with regard to the term
surplus value or the increase in the value of a good
for extrinsic causes. From this analysis it follows
a double fiction; an economic one — related to the
monetary value of this artist’s work within the
art market — and an emotional one — based on
the interpersonal relationships established by the
means of the exchanges of the artwork.
Keywords: Art / surplus value / fiction.
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A milonga gaúcha
na gênese do Quinteto para
violão e quarteto de cordas,
de Fernando Mattos
The gaucho milonga at the genesis of the Quintet
for guitar and string quartet, by Fernando Mattos
DANIEL WOLFF*

*Brasil, músico.
AFILIAÇÃO: Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Instituto de Artes; Programa de Pós-Graduação em Música. Rua
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Resumo: O presente trabalho analisa o uso

Abstract: The present work analyses the use of

da milonga gaúcha como elemento gerador
do Quinteto para violão e quarteto de cordas
(2008), do compositor brasileiro Fernando
Mattos. Após uma breve contextualização da
milonga, analisa-se como esta serviu de base
para a criação de uma série dodecafônica,
da qual foram geradas matrizes a partir de
distintas manipulações seriais. Descreve-se
também o uso de outros elementos da milonga, bem como demais influências que contribuíram para o processo composicional.
Palavras chave: Fernando Mattos / milonga /
violão / quinteto.

the gaucho milonga as a building element of the
Quintet for guitar and string quartet (2008),
by Brazilian composer Fernando Mattos. After
examining the background of the milonga, we
analyze how it served as a basis for the creation
of a twelve-tone series, from which matrixes were
generated through diverse serial manipulations.
The use of other milonga elements is also investigated, as well as further influences that contributed to the composition process.
Keywords: Fernando Mattos / milonga / guitar
/ quintet.

Giordano Toldo and the journey:
photography strategies as a mark
of urban space transformation
DANIELA MENDES CIDADE*

*Brasil, artista visual.
AFILIAÇÃO: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Faculdade de Arquitetura (FA), Departamento de Arquitetura. Rua sacramento Leite, 320 — Centro, Porto Alegre, RS,– CEP 90050-170, Brasil. E-mail: danielamcidade@gmail.com

Resumo: O texto traz a análise de um trabalho

Abstract: The text brings the analysis of a work by

de Giordano Toldo: Em busca de Eliot Erwitt,
onde o artista procura um diálogo com o fotógrafo Eliot Erwitt (1928-) para uma reflexão
sobre o espaço urbano e a experiência com a cidade. Toldo parte das imagens realizadas para
um livro dos anos 1950 pelo fotógrafo francoamericano, realizando um novo percurso pelos
lugares sugeridos pelo livro. O objetivo é uma
reflexão sobre as transformações da cidade,
suas suas sombras, a fotografia como instrumento de conhecimento e serendiptismo.
Palavras chave: Viagem / sombras / cidade /
acaso.

Giordano Toldo: In search of Eliot Erwitt, where
the artist seeks a dialogue with photographer Eliot
Erwitt (1928-) for a reflection on the urban space
and experience with the city. Awning is part of a
1950s book by the French-American photographer,
dealing with the changes of the urban space, making a new journey through the places suggested by
the book. The objective is a reflection on the transformations of the city, its shadows, photography
as an instrument of knowledge and serendipity.
Keywords: Travel / shadows / city / chance.
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O inconsciente em Fercho
Marquéz: reflexões
sobre o estado nascente
da escultura
The unconscious in Fercho Marquéz: reflections
on the nascent state of sculpture
DANIELA MENDES CIDADE*

*Brasil, Artista Visual.
AFILIAÇÃO: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Faculdade de Arquitetura (FA), Departamento de Arquitetura. Rua Sarmento Leite 320 CEP 90050-170, Porto Alegre, RS, Brasil. E-mail: daniela.cidade@ufrgs.br

Resumo: Este artigo analisa o trabalho do ar-

Abstract: This article analyzes the work of the

tista brasileiro Fercho Marquéz (1982), mais especificamente as instalações e esculturas onde
ele trata de questões relativas à instauração da
escultura, como contenção, molde e resistência. Pretende-se fazer uma metáfora de sua
poética com questões políticas: a imposição à
sujeição, o manuseio e a morte simbólica. O
objetivo é enaltecer aquilo que escapa, se rebela, se subleva e se insurge neste processo de
contenções da obra em se fazendo.
Palavras chave: Escultura / contenção / resistência / sujeição / política.

Brazilian artist Fercho Marquéz (1982), more
specifically the installations and sculptures where
he deals with questions related to the instauration of sculpture, such as containment, mold and
resistance. It is intended to make a metaphor of
his poetics with political issues: the imposition of
subjection, manipulation and symbolic death.
The objective is to exalt what escapes, rebels, revolts and insists in this process of contention of
the work in doing.
Keywords: Sculpture / restraint / resistance /
subjection / politics.

The coloquial invention at Paulo Leminski
DANIELE GOMES DE OLIVEIRA*

*Brasil, Professora.
AFILIAÇÃO: Universidade Regional do Cariri — URCA. Rua Coronel Antônio Luíz, 1161 — Pimenta, Crato — CE, 63105-010,
Brasil. E-mail: daniele.gomes.deoliveira@hotmail.com

Resumo: Este artigo apresenta o trabalho do

Abstract: This article presents the work of multi-

multipoeta, multimúsico, performer, escritor e tradutor Paulo Leminski. Abordaremos
o trabalho inventivo, rebelde e subversivo de
Leminski, e a radical influência que deixou na
Poesia Brasileira a partir dos anos 70, em diálogo com outras linguagens.
Palavras chave: Poesia experimental / poesia
concreta / graffiti / música / intersemiose.

poeta, multimúsico, performer, writer and translator Paulo Leminski. We will address the inventive,
rebellious and subversive work of Leminski, and a
radical influence that left in the Brazilian Poetry
from the 1970s, in dialogue with other languages.
Keywords: Experimental poetry / concrete poetry
/ graffiti / music / intersemiosis.
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Na FREQUÊNCIA DAS
ARANHA > PEGA NA
MINHA! A Poesia inventiva,
inquieta e transgressora
de Tadeu Jungle
The transgressive, inventive
and unquiet visual poetry of Tadeu Jungle
*Brasil, Professora.
AFILIAÇÃO: Universidade Regional do Cariri — URCA. Rua Coronel Antônio Luíz, 1161 — Pimenta, Crato — CE, 63105-010,
Brasil. E-mail: daniele.gomes.deoliveira@hotmail.com

DANIELE GOMES DE OLIVEIRA*

Resumo: Este artigo aborda e apresenta a obra

Abstract: This article discusses and displays the

inventiva do poeta, calígrafo, videomaker,
performer e homem-de-cinema-e-TV Tadeu
Jungle. Abordaremos o aspecto inquieto e
transgressor de sua obra e como ela se incorpora e modifica a cena artística e intelectual no
Brasil, e no mundo. A Poesia de Invenção convoca a nossa bonita voz.
Palavras chave: Poesia visual / artes visuais /
caligrafia / performance / invenção.

inventive work of the poet, calligrapher, videomaker, performer and man-of-movie-and-TV
Tadeu Jungle. We discuss the restless and transgressive aspect of his work and how it incorporates
and modifies the artistic and intellectual scene
in Brazil and worldwide. Poetry Invention calls
our beautiful voice.
Keywords: Visual poetry / visual arts / calligraphy / performance / invention.

An inverted world at Gabriel & Gilberto Colaço
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*Portugal, Artista Visual.
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Resumo: Este artigo propõe apresentar a de-

Abstract: This article proposes to present the

finição e significação dos objetos do corpo
de trabalho de Gabriel e Gilberto Colaço: interrogando sobre o aspeto da sua estrutura,
situando o seu lugar e a sua função e/ou a sua
perceção e representação no sistema do sentido. Estudar atentamente a articulação sistemática das substâncias em causa, dar à sua
própria heterogeneidade uma interpretação
estrutural. Trata-se de um descobrir da história das formas e suas representações. O estudo
compreende as obras presentes na exposição
“Territorial” que esteve patente na Galeria
Mute de 26 de Maio a 25 de Junho de 2016.
Palavras chave: Mundo invertido / jogo / dimensão / imagem.

definition and signification of Gabriel and Gilberto Colaço’s body of work: questioning about
the aspect of its structure, situating its place and
its function and / or its perception and representation in the sense system. Study carefully
the systematic articulation of the substances in
question, to give their own heterogeneity a structural interpretation. It is a discovery of the history of forms and their representations. The study
comprises the works present at the “Territorial”
exhibition that was evident in the Mute Gallery
from 26 May to 25 June 2016.
Keywords: Upside down world / game / dimension / image.
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Apropriação e simulacro
como estratégia
de legitimação artística,
um caso de estudo:
Sandra Gamarra
Appropriation and simulacrum as strategy
of artistic legitimation, a case study:
Sandra Gamarrain
DOMINGOS LOUREIRO*

*Portugal, Artista Plástico.
AFILIAÇÃO: Universidade do Porto, Faculdade de Belas-Artes, i2ADS — Instituto de Investigação em Arte, Design e Sociedade. Av. Rodrigues de Freitas, 265 , 4000-222 Porto, Portugal. E-mail: dloureiro@fba.up.pt

Resumo: O artigo apresenta o modo como

dois processos moralmente questionáveis, a
apropriação e o simulacro, têm sido utilizado
por artistas como base para os seus projetos
autorais e, sobretudo, como estratégia de legitimação artística. Além de fazer um enquadramento dos temas no contexto artístico,
procura por em evidência o seu recurso em
autores recentes, destacando um caso de estudo sobre a autora peruana Sandra Gamarra
(1972). Procura-se fazer uma reflexão sobre
como o recurso a estes processos é validado
e legitimado, no âmbito da difusão artística, e
de que modo definições como autor, autoria,
criação e originalidade se sustentam.
Palavras chave: apropriação em arte / simulacro / autoria / difusão artística / LiMac.

Abstract: The article presents the way in which

two morally questionable processes, the appropriation and the simulacrum, have been used by
artists as a basis for their projects and, above all,
as a strategy for artistic legitimation. In addition to making a framework of the themes in the
artistic context, seeks to highlight its increasing
use in recent authors, emphasizing a case study
on the Peruvian author Sandra Gamarra (1972).
It seeks to reflect on how the use of these processes
is validated and legitimized in the context of
artistic diffusion, and how definitions such as
author, authorship, creation and originality
are sustained.
Keywords: appropriation in art / simulacrum /
authorship / art disclosure / LiMac.

The Matter of Sculpture in João Castro Silva
DORA-IVA RITA*

*Portugal, artista plástico, pintor.
AFILIAÇÃO: Universidade de lisboa, Faculdade de Belas-Artes, Centro de Investigação e Estudos em Belas Artes (CIEBA). Largo
da Academia Nacional de Belas-Artes, 1249-058, Lisboa, Portugal. E-mail: doraivarita.contact@gmail.com

Resumo: Nesta comunicação desenvolvere-

Abstract: In this communication we will devel-

mos uma breve análise de algumas das esculturas de João Castro Silva, realçando o papel
semiótico das madeiras usadas como ponto
de partida para as obras, nomeadamente as
madeiras rudes provenientes dos estaleiros de
obras, as madeiras trazidas às praias pelas tempestades juntamente com sargaços, ou as densas madeiras da grande criptoméria-japonica,
com o objetivo de se perceber a importância da
opção daquelas matérias específicas na percepção final da obra.
Palavras chave: João Castro Silva / escultura / matéria-prima / método iconológico /
Criptoméria-japónica.

op a brief analysis of some of João Castro Silva
sculptures, highlighting the semiotic role of wood
used as a starting point for the works, namely
the rough woods from the construction sites, the
wood brought to the beaches by the storms, or
the dense woods of the cryptomeria-japonica, in
order to perceive the importance of the choice of
those specific materials in the final perception
of the work.
Keywords: João Castro Silva / sculpture / raw
material / iconological method / Cryptometryjaponic.
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Campo e contracampo
em ‘A Casa’: ruínas
e fragmentos de uma
experiência visual
na estratégia da ausência
Shot and reverse shot in ‘The House’:
ruins and fragments of a visual experience
in the strategy of absence.
EDUARDO VIEIRA DA CUNHA*

*Brasil, Artista visual, professor.
AFILIAÇÃO: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGAV). Rua
Senhor dos Passos, 246, CEP 90000-000, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. E-mail: ecunha@cpovo.net

Resumo: O artigo foca a produção de Camila

Abstract: This article surveys the work of Camila

Mello, e sua poética de ausência e abandono
em atos de subtração nas imagens, criando
lacunas de estranhamento. O texto centrase em um trabalho denominado A Casa, um
filme originado de uma série de desenhos,
onde a artista busca um diálogo com Samuel
Beckett, e o paradoxo do personagem Molloy,
da obra de mesmo nome do escritor irlandês:
a impossibilidade da expressão, e a extrema
urgência em dizê-lo(fazê-lo).
Palavras chave: Fotografia / ficção / sombra /
impossibilidade.

Mello, and his poetry of absence and abandonment in acts of subtraction in the images, creating gaps of estrangement. The text focuses on a
work called The House, a film originated from a
series of drawings, where the artist seeks a dialogue with Samuel Beckett, and the paradox of
Molloy , personage with the same name of the Irish
writer’s book: the impossibility of expression, and
the extreme urgency to say (do) it.
Keywords: Photography / fiction / shadow /
impossibility.

Montage and film effect in the photographic
narrative ‘The God’s Ire’, by Alfredo Nicolaiewsky

ELAINE TEDESCO*

*Brasil, artista plástica com produção em fotografia, instalação e videoperformance.
AFILIAÇÃO: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Instituto de Artes, Departamento de Artes Visuais e Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais. Rua Senhor dos Passos, 246, CEP 90000-000, Porto Alegre, Rio Grande do Sul,
Brasil. E-mail: elaine.tedesco@yahoo.com.br

Resumo: O presente texto apresenta uma

Abstract: This paper presents one apprecia-

leitura da obra A Ira de Deus, de Alfredo
Nicolaiewsky. A partir de depoimentos do
artista em entrevistas e dos conceitos “efeito
filme”, de Philippe Dubois; “mestiçagem”,
de Icleia Cattani; e “montagem dialética e
montagem simbólica”, de Jacques Rancière,
procurou-se analisar como a montagem com
justaposição de fotografias, realizada a partir da apropriação de cenas de filmes disponíveis na internet, resulta em uma narrativa
que mistura tempos e diferentes histórias,
e oferece ao observador a possibilidade de
mentalmente remontar as cenas.
Palavras chave: Alfredo Nicolaiewsky / filme
/ fotografia / montagem / narrativa.

tion of The God’s Ire, by Alfredo Nicolaiewsky.
Running from the artist’s interviews and dealing with the concepts “film effect”, by Philippe
Dubois; “miscegenation”, by Icleia Cattani; and
“dialectical montage and symbolic montage” by
Jacques Rancière, we analyze how the montage
using photographic juxtaposition, made with the
appropriation of movie still’s available on the
Internet, results in a narrative that compound
times and stories, and that offers to the viewer
the possibility of mentally reassembly the scenes.
Keywords: Alfredo Nicolaiewsky / movie / montage / narrative / photography.
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As exposições de Arte
Francesa no Brasil e sua
influência em José Pancetti
The exhibitions of French Art in Brazil
and its influence on José Pancetti

ELIANA RIBEIRO AMBROSIO*

*Brasil, artista plástica e professora de artes visuais.
AFILIAÇÃO: Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Belas Artes, Departamento de Artes Plásticas. Av. Antonio Carlos, 6627, Escola de Belas Artes, CEP: 31270-901, Belo Horizonte — MG, Brasil. E-mail: ambrosio@ufmg.br

Resumo: A vinda da “Exposição de Pintura

Abstract: The arrival of the “French Painting

Francesa” para o Brasil, em 1940, seguida
das mostras de 1945 e 1949, constituíram um
acontecimento de grande relevância dentro da vida cultural e artística da época, pois
além de tornarem-se um grande evento, possibilitaram a apreciação estética e o estudo de
várias de obras conhecidas apenas por meio
de publicações em preto e branco. Nesse sentido, o presente artigo tratará das sugestões e
influências que alguns artistas presentes nessas mostras despertaram na obra do artista
brasileiro José Pancetti (1902-1958).
Palavras chave: Pancetti / exposição / arte
francesa.

Exhibition” to Brazil in 1940, followed by exhibitions of 1945 and 1949, were a very important
event in the cultural life and art scene of the time,
because besides becoming a great event, it enabled
the aesthetic appreciation and study of several
works known only through black and white publications.Thus, this article will deal with the suggestions and influences that some artists present
in these exhibitions have awakened in the work of
Brazilian artist José Pancetti (1902-1958).
Keywords: Pancetti / exhibition / French art.

The Clash Between Fantasy and Reality
in ‘The Boy and the World’
ELIANE MUNIZ GORDEEFF*

*Brasil Pesquisadora, Animadora, Designer, Professora.
AFILIAÇÃO: Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas-Artes (FBAUL), Centro de Investigação e de Estudos em Belas-Artes
(CIEBA). Largo da Academia Nacional de Belas-Artes, 1249-058, Lisboa, Portugal. E-mail: gordeeff@campus.ul.pt

Resumo: O objetivo deste artigo é refletir

Abstract: The purpose of this article is to reflect

como a utilização da imagem animada e filmada, em uma mesma narrativa, desperta
outros entendimentos. A partir da longa-metragem de animação, O Menino e o Mundo
(Abreu, 2013), que utiliza a estética do olhar
infantil, é analisada a discrepância apresentada entre as duas visualidades e as consequências que isso acarreta. Para tanto, foram
considerados os trabalhos de André Bazin
(no campo do cinema), José-Manuel Xavier
(no campo da animação) e Rudolf Arnheim
(no campo do estudo da imagem).
Palavras chave: Animação / cinema live-action / imagem animada / desenho animado
/ imagem real.

how the use of animated and filmed images in
the same narrative, awakens other understandings. From the animated feature, The Boy and
the World (Abreu, 2013), which uses an aesthetic
of the children’s view, the discrepancy presented
between two visualizations is analyzed and the
entailed consequences. For this, were regarded
the works of André Bazin (in the field of cinema),
José-Manuel Xavier (in the field of animation)
and Rudolf Arnheim (in the field of image study).
Keywords: Animation / live-action cinema /
animated image / cartoon / real image.
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Betâmio: a essencialidade
do objecto comum
e a atmosfera da cor
Betâmio: the common object essentialness
and the colour atmosphere
ELISABETE OLIVEIRA*

*Portugal, pintora, professora, investigadora e formadora de professores.
AFILIAÇÃO: Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas Artes, Centro de Investigação e de Estudos em Belas-Artes (CIEBA).
Largo da Academia de Belas Artes, 1249-058 Lisboa, Portugal. E-mail: elisabeteo@netcabo.pt

Reflectimos sobre a Pintura
de Alfredo Betâmio de Almeida — ABA
(1920-1985), pioneiro reconhecido da ArteEducação em Portugal mas cuja arte visual
carece reconhecimento. Analisamos o percurso da Pintura de ABA, do figurativo neorealista à abstracção e para um realismo
sensuo-poético que transcenderá a dualidade “abstracto-concreto”. E concluímos que
esse caracter pictórico se deverá à atmosfera
da cor buscada e encontrada; e à imaginação
da essencialidade do objecto comum, entretecendo o simbólico com o quotidiano.
Palavras chave: Betâmio / pintura / realismo
sensuo-poético.
Resumo:

Abstract: We reflect about Painting by Alfredo

Betâmio de Almeida — ABA (1920-1985), a recognized pioneer of Portuguese Art-Education but
which visual art lacks of recognition. We analyse
ABA’s path, from neo-realistic figurativism to
abstraction and towards a sensuous poetic realism that will reach beyond ‘abstract-concrete’
duality. And we come to the conclusion that such
a pictorial character will derive from searched
and encountered colour atmosphere; and from
imagination of the common object essentialness,
knitting symbolism with quotidian life.
Keywords: Betâmio / painting / sensuous poetic
realism.

Body, performance and colonization
in the photographic work of José Juliani
FERNANDO A. STRATICO* & RONALDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA**

*Brasil, Performer/Docente/Pesquisador.
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**Brasil, Arte Educador/Docente/Pesquisador.
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Resumo: Esse artigo apresenta análises de

Abstract: This article presents analises of his-

imagens históricas dos processos da colonização da cidade de Londrina/Paraná/Brasil,
delineadas pela importante obra fotográfica
de José Julinani. Buscou-se identificar a dinâmica dos fenômenos performativos presentes
nas imagens fotográficas deste fotógrafo e
como essas imagens revelam aspectos pouco observados da história da formação dessa
que é hoje uma grande metrópole. Trata-se da
performance corporal articulada e construída
com fins ideológicos específicos. A pesquisa
revela intenções e corpos performativos regidos pela dinâmica do capital e extrativismo.
Palavras chave: Performance fotográfica /
corpo colonizado / José Juliani.

torical images of the processes of colonizalion
of de city of Londrina/Paraná/Brazil, designed
by the important work o photographer José Juliani. The purpose was to identify de dynamics
of performative phenomena which are present
in Juliani´s works, and how such images reveal
aspects that are little observed by the history of
the formation of this city, nowadays a densily
populated town. The centre of such photographic
construction is the bodily performance which is
articulated for specific ideological means. Thus,
this research reveals intentions and performative
bodies that are guided by the dynamics of capital
and extractivism.
Keywords: Photographic performance / colonized body / José Juliani.
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La guerrilla visual:
construcción y temática
en la obra de María Cañas
The visual guerrilla: construction
and thematic in the work of María Cañas
FERNANDO SÁEZ PRADAS*

*España Artista visual, docente, investigador.
AFILIAÇÃO: Universidad de Granada, Facultad de Bellas Artes, Departamento de Dibujo. Avd. Andalucía s/n, CP 18014, Granada, España. E-mail: fsaez@ugr.es

Resumen: Abordamos en este texto parte de

Abstract: We approach in this text part of the

la trayectoria de la artista sevillana María
Cañas (1972) enfatizando en su concepto sobre el apropiacionismo. Algunas de sus preocupaciones más significativas como el fervor
nacionalista, los fanatismos, la religión, la
identidad etc. aparecerán a lo largo del recorrido que iremos trazando, con mención especial a dos de sus obras más conocidas: The
Toro`s Revenge y Holly Thriller, dos vídeos
de corta duración en los que explora y pone
de manifiesto dichas inquietudes a través de
un hilarante sentido del humor y una visión
ácida de la sociedad.
Palabras clave: Video-collage / reciclaje / humor / identidad.

work of the Sevillian artist María Cañas (1972),
emphasizing her concept of appropriationism.
Some of her most significant concerns such as
nationalist fervor, fanaticism, religion, identity
etc. will appear along the route that we will be
tracing, with special mention to two of his best
known works: The Toro`s Revenge and Holly
Thriller, two short videos in which she explores
and reveals these concerns through a hilarious
sense of humor and an acid vision of society.
Keywords: Video-collage / recycling / humor
/ identity.

Nachleben in Roberto Bellini:
Between Dreams, Demons and Creations
FRANCIONE OLIVEIRA CARVALHO*

*Brasil, artista visual.
AFILIAÇÃO: Universidade Federal de Juiz de Fora; Faculdade de Educação, Departamento de Educação. Rua Oswaldo Cruz, 166
CEP 36015-430 Juiz de Fora — MG — Brasil. E-mail: francioneoliveiracarvalho@gmail.com

Resumo: O artigo reflete sobre a série Orações

Abstract: The article reflects on the series ‘Prayers’

do artista visual brasileiro, nascido em Juiz
de Fora, no estado de Minas Gerais, Roberto
Bellini (1979). Articula um diálogo entre a
produção do artista e o conceito de Nachleben,
ou pós-vida das imagens, cunhado pelo
historiador da arte alemão Aby Warburg.
Identifica-se em Bellini a permanência de
formas e o caráter performático e ritualístico
da arte. Ao dialogar com imagens ancestrais o
artista as reconhece na história, identifica sua
força e estabelece conexões formais que ressoam uma subjetividade profunda.
Palavras chave: Roberto Bellini / pós-vida das
imagens / Aby Warburg.

by Brazilian visual artist Roberto Bellini (1979),
born in the city of Juiz de Fora, Brazil. It articulates a dialogue between the artist’s production
and the concept of Nachleben, or post-life of the
images from German art historian Aby Warburg.
In his work Bellini identifies the permanence of
forms and the performatic and ritualistic character of art. In dialogue with ancestral images, the
artist recognizes them in history, identifies their
strength and establishes formal connections that
resonate with a deep subjectivity.
Keywords: Roberto Bellini / nachleben / Aby
Warburg.
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O Desenho como
palimpsesto cinemático:
o caso paradigmático de
William Kentridge
Drawing as a kinematic palimpsest:
the paradigmatic case of William Kentridge
FRANCISCO TIAGO ANTUNES PAIVA*

*Portugal, Artista multimédia, arquitecto, designer.
AFILIAÇÃO: Universidade da Beira Interior, Faculdade de Artes e Letras, LabCom.IFP. Rua Marquês D’Ávila e Bolama, 6200-001,
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Resumo: Partindo da análise da obra de

Abstract: Based on the analysis of William Ken-

William Kentridge, em particular da videoinstalação de homenagem a Méliès, esta
comunicação propõe discutir a pertinência
do parâmetro espacio-temporal na arte contemporânea. Além da estrita análise da obra
deste autor, pretende-se colocar em evidência distintos modos de utilização do desenho,
em contexto estático ou animado, criticando
as suas intersecções com outras artes. Serão
ainda apresentados argumentos passíveis de
comprovar por que razão podemos considerar
esta obra seminal, atendendo à análise crítica
de outras criações mais recentes deste e de
outros autores.
Palavras chave: Desenho / video / instalação.

tridge’s work, in particular the Méliès tribute
video presentation, presented in different places,
with different dispositions, scales and durations,
this paper proposes to discuss the pertinence of
the space-time parameter in contemporary art.
In addition to the strict analysis of the work of
this author, it is intended to highlight different
ways of using the drawing, in static or animated
context, criticizing its intersections with other
arts. Arguments will also be presented to prove
why we can consider this seminal work, given the
critical analysis of other more recent creations of
this and other authors.
Keywords: Drawing / video / installation.

The cleaning of the vacuum
in the António Olaio’s drawings
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*Brasil, artista visual.
AFILIAÇÃO: Universidade de Coimbra, Colégio das Artes. Bolseiro CAPES Proc. Nº 1171/15-1. E-mail: halissonjuniordasilva@gmail.com

Resumo: O objetivo deste artigo é discorrer so-

Abstract: The purpose of this article is to discuss

bre a natureza do desenho no contexto da exposição Cleaning up the vacuum, de António
Olaio. Para isso articulamos textos e ideias
de artistas e pesquisadores com os elementos
plásticos da exposição. Como resultado obtemos uma análise sobre o referido trabalho artístico que conecta aspetos históricos, plásticos
e conceituais. Conclui-se que a singularidade
do desenho se encontra na própria ação de desenhar, na potência da criação.
Palavras chave: Desenho / ação / potência.

the nature of drawing in the context of the exhibition Cleaning up the vacuum, by António Olaio.
For this we articulate texts and ideas of artists
and researchers with the exhibition’s plastic elements. As a result, we obtain an analysis of the
art work that connects historical, plastic and conceptual aspects. We conclude that the singularity
of the drawing lies in the very action of drawing,
in the potency of creation.
Keywords: Drawing / action / potency.
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Wilton Azevedo:
do gesto gráfico ao pixel
Wilton Azevedo: from graphic gesture to pixel
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Resumo: Wilton Azevedo, artista e designer

Abstract: Wilton Azevedo, Brazilian artist and

brasileiro, um dos pioneiros a incorporar a tecnologia e seus signos em sua produção artística, materializando o percurso onde os códigos
gráficos e as linguagens visuais e sonoras, vão
sendo subvertidas para o software, ou seja, o
dispositivo digital vai incorporando as linguagens e códigos humanos, transformando-os
em um único código, o digital, no entrelaçamento entre o gesto gráfico, a escrita, a fusão
de linguagens artísticas e seus desdobramentos nos meios digitais.
Palavras chave: Arte digital / linguagens da
arte / escritura digital expandida.

designer, one of the pioneers to incorporate technology and its signs in its artistic production,
materializing the way where the graphic codes
and the visual and sound languages, are being
subverted to the software, in other words, the
digital gadget it incorporating the languages and
human codes, transforming them into a single
code, the digital, in the interlacement between
graphic gesture, the writing, the fusion of artistic
languages and their unfolding in digital media.
Keywords: Digital art / languages of art / expanded digital writing.

Los Carpinteros: dialogues between
contemporary art and contemporary design

HUGO FERNANDO DURAN MORENO*
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AFILIAÇÃO: Universidade Anhembi Morumbi. Rua Jaceru, 247 — São Paulo — SP CEP: 04705-000. Brasil E-mail: thaugro@gmail.com

Resumo: O artigo tem como objetivo identifi-

Abstract: The article aims to identify issues of

car questões da arte contemporânea que podem também atingir o design contemporâneo.
Para tanto, é apresentada a obra do coletivo de
artistas cubanos Los Carpinteros, proporcionando material para descrever procedimentos
e interesses da arte familiares ao design, como
o trabalho em equipe, a funcionalidade e o cotidiano. Destaca-se o uso dos objetos como fonte
principal para essa aproximação, usando como
exemplo as obras, “clavos torcidos” e “cama”.
Finalmente, se espera que a discussão e reflexão da obra de Los Carpinteros possa contribuir para aproximações e questionamentos
entre a arte e o design contemporâneos.
Palavras chave: Los Carpinteros / arte
contemporânea latino-americana / design contemporâneo.

contemporary art that can also reach contemporary design. For that, the work of the collective
of Cuban artists Los Carpinteros is presented,
providing material than describe procedures and
art interests familiar to design, like teamwork,
functionality and everydayness. We highlight
the use of objects as the main source for this approach, using as an example the works, “clavos
torcidos” and “cama”. Expected, it is hoped that
the discussion and reflection raised by of the work
of Los Carpinteros can contribute to bring closer
approximations and questions between contemporary art and contemporary design.
Keywords: Los Carpinteros / contemporary
Latin American art / contemporary design.
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Antonio García López:
Colagem e Politica como
processo de Pintura
Antonio García López: Collage
and Politics as a Painting Process
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Resumo: Antonio García López (1970) es-

Abstract: Antonio García López (1970) studied

tudou Pintura na Faculdade de bela Artes
de Universidade de Valencia e atualmente é
pintor, investigador e professor de Pintura na
Universidade de Múrcia, sustenta o seu projeto
artístico recente na colagem. Com forte ironia,
sarcasmo, humor como estratégia conceptual,
tem realizado um número bastante alargado
de obras nas quais a visualidade, a delimitação
de espaços e a colagem são os elementos conceptuais que definem a composição.
Palavras chave: Colagem / pintura / arte
e politica.

painting at the Faculty of Fine Arts of the University of Valencia and is currently a painter,
researcher and professor of painting at the University of Murcia, sustaining his recent artistic
project in collage. With strong irony, sarcasm,
humor as a conceptual strategy, he has performed
a large number of works in which visuality, space
delimitation and collage are the conceptual elements that define composition.
Keywords: Collage / painting / art and politics.

Carlos Calvet, a foray into the modern city:
from painting to mosaic, integrated
in architecture
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AFILIAÇÃO: Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, CICANT, ECAATI. Campo Grande 376, 1749-024 Lisboa. E-mail
(pessoal): inesravi@gmail.com

Resumo: Esta comunicação dá a conhecer

Abstract: This paper reveals a series of mosaic

uma série de painéis de mosaico realizados por
Carlos Calvet (1928-2014) em finais da década
de 1950 e integrados numa área da cidade de
Lisboa então em construção. Experiência pontual do autor na técnica do mosaico, este conjunto de painéis decorre diretamente da sua
prática pictórica, pelo que se demarca fortemente das obras de arte pública suas contemporâneas. Após uma contextualização da obra
no percurso do pintor, conclui-se, refletindo
sobre a sua originalidade e improbabilidade no
espaço público lisboeta.
Palavras chave: Arte integrada / arte pública / mosaico / surrealismo.

panels made by Carlos Calvet (1928-2014) towards the end of the 1950s, for an area of the
city of Lisbon then under construction. Being
a single experiment of the author in mosaic
technique, these panels derive directly from his
painting practice, which is why they are easily
distinguishable from the public works of art of his
contemporaries. After a contextualisation of these
panels in the painter’s career, this paper comes to
a conclusion, reflecting on their originality and
unlikelihood in Lisbon’s public space.
Keywords: Integrated art / public art / mosaic
/ surrealism.
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El Espacio Poético
en las Epifanías Urbanas
de Garaicoa
The Poetic Space in the Urban
Epiphanies of Garaicoa
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Resumen: La ciudad constituye tanto el espa-

Abstract: The city constitutes both the symbolic

cio simbólico como el campo de juego desde
el que Carlos Garaicoa desarrolla su práctica
artística multidisciplinar. A continuación,
analizaremos las piezas incluidas en la exposición “Epifanías urbanas” (Bilbao, 2017) para
desentrañar las claves de la construcción de
un espacio poético donde los modos de hacer
incorporan planteamientos performativos y
colaborativos así como aspectos plásticos que
revelan una ciudad efímera de tintes ficcionales que emerge a partir de la compilación y
re-elaboración de objetos y acciones desarrolladas en su seno.
Palabras clave: Carlos Garaicoa / ciudad / deriva urbana / mise-en-scene.

space and the playing field from which Carlos
Garaicoa develops his multidisciplinary artistic
practice. Next, we will analyze the pieces included
in the exhibition “Urban Epiphanies” (Bilbao,
2017) to unravel the keys to the construction of
a poetic space where the ways of doing incorporate performative and collaborative approaches
as well as plastic aspects that reveal an ephemeral city of dyes fictional that emerges from the
compilation and re-elaboration of objects and
performative actions developed in its midst.
Keywords: Carlos Garaicoa / city / urban drifting / mise-en-scene.

Ángel Bados and the transmission
of art’s knowledge
ISKANDAR REMENTERIA ARNAIZ*
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Sarriena, s/n, 48940 Leioa, Bizkaia, España. E-mail: iskandaraitor.rementeria@ehu.eus

Resumen: Desde la década de 1980 el compro-

Abstract: Since the 1980s Ángel Bados’ commit-

miso de Ángel Bados con la creación no se ha
reducido únicamente a su práctica como escultor, sino que ha estado igualmente ligado a una
labor de transmisión del saber del arte. Ambas
prácticas se sustentan, sin embargo, sobre un
mismo fundamento: aquel que reconoce en
el arte un saber específico eminentemente estructural y técnico. En este artículo abordaremos la relación entre ambas prácticas para preguntarnos sobre las condiciones técnicas para
una transmisión del saber del arte hoy.
Palabras clave: Ángel Bados / escultura /
saber del arte / transmisión / estructura
/ lo técnico / País Vasco.

ment to creation has not only been reduced to his
practice as a sculptor, but has also been linked to
a work of transmitting the knowledge of art. Both
practices are based, however, on the same foundation: that which recognizes in art a specific eminently structural and technical knowledge. In this
article we will address the relationship between
both practices to ask about the technical conditions for a transmission of art knowledge today.
Keywords: Ángel Bados / sculpture / knowledge
of art / transmission / structure / the technical
/ Basque Country.

71

Ángel Bados
y la transmisión
del saber del arte

72

Gesto, luz y pedagogía
ecológica en la obra
de Martínez-Tormo
Gesture, light and ecological pedagogy
in Martínez-Tormo work

JAVIER DOMÍNGUEZ MUÑINO*

*España, Artista Visual y Escritor.
AFILIAÇÃO: Universidad De Sevilla, Calle Laraña, 3, 41003 Sevilla, Espanha. E-Mail: javierdzm@us.es

Resumen: El artista español Hugo Martínez-

Tormo desarrolla una obra comprometida,
empleando técnicas propias del Arte Electrónico y fundamentadas en la luz. En su propuesta dialogan la ecología y la tecnología,
haciéndonos repensar relaciones que superan
términos disociados. Objetos artificiales, hallados en medios naturales, nos replantean la
dicotomía entre lo artefactual y el ecologismo
que defienda un proyecto social sostenible.
En la luz y la vibración reúne su alegoría sobre
lo aniquilado o contaminado. En su contribución pedagógica integra un lenguaje estético
que se valida en el potencial de la materia física empleada.
Palabras clave: Ecoarte / Pedagogía / Artefacto.

Abstract: The Spanish artist Hugo Martínez-

Tormo develops an awkward work, using own
technologies of the Art Electronic and which
based on the light. In his offer they compose in
a dialogue the ecology and the technology, making us rethink relations that overcome separated
terms. Artificial objects found in natural means,
us restate the dichotomy between the appliance
and the environmentalism that defends a social
sustainable project. In the light and the vibration, he assembles his allegory on the annihilated
or contaminated. In his pedagogic contribution
it integrates an aesthetic language that is validated in the potential of the physical used matter.
Keywords: Ecoart / Pedagogy / Appliance.

Maria Lino: the sculpture as a way of life
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*Portugal, escultor e professor.
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Academia Nacional de Belas Artes 14, 1200-005 Lisboa, Portugal. E-mail: j.castrosilva@belasartes.ulisboa.pt

Resumo: Nada nasce de um vazio. A partir de

processos mais racionais ou mais intuitivos,
as esculturas que produzimos referenciam
uma realidade objectiva que apreendemos
à medida que tomamos consciência daquilo
que nos rodeia, sejam modelos reais sejam
modelos teóricos nascidos da confrontação
com uma determinada realidade. A Escultura
de Maria Lino é um trabalho que se desenvolve de dentro para fora e de fora para dentro.
De uma relação intrínseca com as suas formas, a sua poética pessoal, e com a forma e resistência que a matéria lhe concede. A relação
entre forma e conteúdo, estrutura mental e
estrutura física. O acordo entre Tema, Ideia
ou Conceito, e linguagem plástica. O desenvolvimento de uma linguagem tridimensional
com base num pressuposto mental.
Palavras chave: Escultura / Maria Lino /
madeira.

Abstract: Nothing is born of emptiness. From

more rational or more intuitive processes, the
sculptures we produce refer to an objective reality that we learn as we become aware of what is
around us, whether real models whether theoretical models born from the confrontation with
a given reality. The sculpture of Maria Lino is
a work that is developed from the inside to the
outside and from the outside to the inside. Of
an intrinsic relation with its forms, its personal
poetics, and with the form and resistance that
the matter grants to it. The relation between
form and content, mental structure and physical
structure. The agreement between Theme, Idea
or Concept, and plastic language. The development of a three-dimensional language based on
a mental assumption.
Keywords: sculpture / Maria Lino / wood.
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Porque a toalha de mesa
apareceu na pintura
de Adriane Hernandez?
Why did the tablecloth appear
in Adriane Hernandez’s painting?
JOÃO CARLOS MACHADO*

*Brasil, Artista visual e performer.
AFILIAÇÃO: Universidade Federal do rio Grande do Sul, Instituto de Artes, Departamento de Arte Dramática. Rua General
Vitorino, 255. , Bairro Centro — Porto Alegre/RS, CEP: 90020-171 Brasil. E-mail: iadad@ufrgs.br

Resumo: O texto versa sobre as pinturas re-

centes da artista Adriane Hernandez que
apresentam composições formadas pela
imagem de plantas, folhas e pássaros atravessados por padrões reticulados em xadrez
que costumam figurar em toalhas de mesa.
Indaga-se sobre possíveis motivações para
os acontecimentos pictóricos descritos nele,
propondo que a sua presença é proveniente
de uma especulação e de uma trajetória que
partiu da pintura, visitou os objetos físicos e a
fotografia para depois retornar à pintura.
Palavras chave: Pintura / procedimentos criativos / conceitos.

Abstract: The text deals with the recent paint-

ings by the artist Adriane Hernandez that
present compositions formed by the image of
plants, leaves and birds crossed by reticulated
patterns in chess that usually appear in tablecloths. He speculates on possible meanings and
motivations for the pictorial events described in
him, proposing that his presence comes from a
speculation and a trajectory that departed from
the painting, visited the physical objects and the
photography to return to the painting.
Keywords: Painting / creative procedures /
concepts.

The body in the transit between the Presence
and Absence in Rosana Paste
JOÃO WESLEY DE SOUZA*

*Brasil, Artista Visual, Professor.
AFILIAÇÃO: Universidade Federal do Espirito Santo (UFES), Departamento de Artes Visuais. E-mail: joaowesle@uol.com.br

Resumo: Como apresentar uma extensão

imaginativa que surgirá como consequência
de um olhar exclusivo de outro artista sobre
algumas imagens de Rosana Paste? Como
apontar uma possível inclinação poética que
emerge da leitura dessas obras, selecionadas
de um alcance de duas décadas de produção?
Nesse caso, tentando responder a essas perguntas iniciais e permitindo o surgimento de
outros entendimentos que se apresentarão no
decorrer desse esforço textual, vamos construir a narrativa que se segue.
Palavras chave: Arte centrada no corpo / suporte artístico / conhecimento tácito.

Abstract: How to present an imaginative ex-

tension that would arise as a consequence of an
exclusive look from another artist over some
images of Rosana Paste? How to point out a
possible poetic inclination that emerges from a
reading of these works, selected from a scope of
two decades of production? In this case, trying to
answer these initial questions and allowing the
arising of other understandings that will present
yourselves in the course of this textual effort, we
are going to build on the narrative that follows.
Keywords: Art centered in the body / artistic
support / tacit knowledge.
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Materia impresa:
una propuesta para la
materialización de lo virtual
Printed Matter: a proposal for
the materialization of the virtual
JOAQUIM CANTALOZELLA PLANAS* & MARTA NEGRE BUSÓ**

*España.
AFILIAÇÃO: Departamento de Pintura, Facultad de Bellas Artes, Universidad de Barcelona. Carrer de Pau Gargallo, 4, 08028
Barcelona, Espanha. E-mail: jcantalozella@ub.edu

**España.
AFILIAÇÃO: Departamento de Pintura, Facultad de Bellas Artes, Universidad de Barcelona. Carrer de Pau Gargallo, 4, 08028
Barcelona, Espanha. E-mail: martanegre@ub.edu

Resumen: El presente artículo analiza el pro-

yecto de investigación de un grupo de artistas que gira en torno a la impresión 3D. Las
propuestas realizadas por Mercè Casanovas,
Salvador Juanpere, Cristina Pastó, Albert Valera y Àngels Viladomiu indagan en las posibilidades y las vías alternativas de esta nueva
tecnología.
Palabras clave: Escultura / impresión / arte
contemporáneo / simulacro / copia.

Abstract: This article analyses a research pro-

ject carried out by a group of artists concerning 3D printing. The proposals created by Mercè
Casanovas, Salvador Juanpere, Cristina Pastó,
Albert Valera and Àngels Viladomiu explore the
possibilities and alternative means offered by
this new technology.
Keywords: Sculpture / printing / contemporary
art / simulacrum / copy.

The Ear that Sees:
about the Work of Pedro Bericat
JOAQUÍN ESCUDER VIRUETE*

*Espanha, Artista visual y profesor universitario.
AFILIAÇÃO: Universidad de Zaragoza, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas; Departamento de Expresión Musical, Plástica y Corporal. Edificio Bellas Artes, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad de Zaragoza, C/ Ciudad Escolar,
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Resumen: El discurso del artista español Pe-

dro Bericat incide en la intercomunicación
global, donde cada uno somos un centro generador y receptor de ideas y proyectos, para
ello trabaja con los restos y rastros del imaginario colectivo. Mediante un discurso inclasificable, en el que conjuga lo casual, la crítica
social, la provocación, el absurdo, el humor y
la poesía, el artista despliega significados de
reminiscencias dadaístas, en una obra que
conecta el arte objetual con el sonoro, para
afirmar el mundo onírico de la lúcida irracionalidad perdida.
Palabras clave: Arte postal / arte sonoro / polisemia / provocación / poesía visual.

Abstract: The discourse of the Spanish artist

Pedro Bericat affects global intercommunication, where each one is a generator and receiver
of ideas and projects, for which he works with the
remains and traces of the collective imaginary.
Through an unclassifiable discourse, in which
he combines casual, social criticism, provocation, absurdity, humor and poetry, the artist
displays meanings of Dadaist reminiscences,
in a work that connects the objectual art with
the sound, to affirm the dream world of lucid
lost irrationality.
Keywords: Mail art / sound art / polysemy /
provocation / visual poetry.
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Da rasura ao amor
lugar comum
Erasure of the love commonplace
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*Brasil, professora e artista visual.
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Resumen: O presente texto tece reflexões

sobre o processo pictórico na obra do artista
brasileiro Luiz Zerbini. O trabalho do artista
versa sobre temas clássicos da pintura como
paisagem, figura humana e abstração, e em
determinamos projetos, dispõe um mergulho sobre experiências imersivas no espaço
(utilizando-se de vídeos, fotografias, objetos,
slides, monotipias e pinturas sobre paredes
que utilizam a luz como meio cromático), para
além da experiência visual bidimensional da
própria pintura.
Palabras clave: Pintura / arte contemporânea
/ artes visuais.

Abstract: The present text reflects on the picto-

rial process in the work of the Brazilian artist
Luiz Zerbini. The work of the artist deals with
classic themes of painting such as landscape,
human figure and abstraction, and in designing
projects, arranges a dive on experiences immersive in space (using videos, photographs, objects,
slides, monotypes and paintings on walls that use
light as a chromatic medium), beyond the twodimensional visual experience of painting itself.
Keywords: Painting / contemporary art / visual
arts.

Image constructions in Odires Mlászho:
a graphical route of formalizations in front of the
constructed photograph
JOSÉ MARCOS CAVALCANTI DE CARVALHO*

*Brasil, fotógrafo, designer gráfico, artista visual.
AFILIAÇÃO: Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Faculdade de Artes Visuais, Curso de Licenciatura em Artes
Visuais. Avenida dos Ipês, s/n, Cidade Universitária, Loteamento Cidade Jardim, Marabá /PA CEP 68500-000, Brasil. E-mail:
zemarqs@yahoo.com.br

Resumo: Odires Mlászho (José Odires Micos-

ki), artista plástico brasileiro tem construído seu percurso poético sobre uma série de
procedimentos relacionados com imagens
fotográficas e colagens, desenvolvendo um
interessante percurso expressivo. Seu percurso poético utiliza apropriações de imagens
fotográficas de livros, periódicos e álbuns
utilizando-as no seu repertório. Produz um
trabalho substancial no âmbito visual, sendo
um artista reconhecido e premiado no Brasil.
Palavras chave: Apropriação / fotografia / colagens / arte gráfica.

Abstract: Odires Mlászho (José Odires Micoski),

Brazilian artist has built his poetic course on a series of procedures related to photographic images
and collages, developing an interesting expressive
course. His poetic journey uses appropriations of
photographic images of books, periodicals and
albums using them in his repertoire. He produces
substantial work in the visual field being an artist
recognized and awarded in Brazil.
Keywords: Ownership / photography / collages
/ graphic art.
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Hi havia terra en ells:
El cavar en obres
de Santiago Sierra,
Núria Güell i Regina
José Galindo
There was Earth in them: The digging
in works of Santiago Sierra, Núria Güell
and Regina José Galindo
JORDI MORELL I ROVIRA*

*Espanya, artista visual.
AFILIAÇÃO: Universitat de Barcelona; Facultat de Belles Arts; Departament d’Arts Visuals i Disseny. Facultat de Belles Arts,
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Resum: L’article indaga en el fet de cavar en

treballs artístics, com és el cas de Santiago
Sierra, Núria Güell i Regina José Galindo. Es
tracta d’una acció molt present en obres artístiques performàtiques i conceptuals, en què
els artistes evidencien múltiples significats
així com intencions crítiques sobre els seus
contextos sociopolítics. Es conclou que per
aquests artistes cavar significa una acció entre
absurda i reivindicativa que pot fer emergir
uns fets o activar unes situacions que semblen
sedimentades tant en el terreny com en la mateixa societat.
Paraules clau: Cavar / acció artística / crítica
social / Santiago Sierra / Núria Güell / Regina José Galindo.

Abstract: This paper explores the act of digging

into artistic works, as in the case of Santiago Sierra, Núria Güell and Regina José Galindo. It is a
very present action in artistic performative and
conceptual works, in which artists demonstrate
multiple meanings as well as critical intentions
of their sociopolitical contexts. It is concluded
that for these artists to dig means an action between absurd and vindicative that can cause
some facts to emerge or activate situations that
appear to be sedimented both in the field and in
the society itself.
Keywords: Digging / performance / social criticism / Santiago Sierra / Núria Güell / Regina
José Galindo.

The space span in
Alexis Marguerite Teplin paintings
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Resumen: La artista Alexis M. Teplin parte

Abstract: Artist Alexis M. Teplin starts from

de imágenes pictóricas fragmentadas para
extender, articular e incorporar el espacio
real de la sala expositiva. Utiliza, para ello,
el soporte de la pintura, los objetos escultóricos, el cuerpo de los performes y la palabra
dicha por los mismos, basada en escritos de
la artista y sus colaboradores. Realizamos
un análisis formal de parte de su obra en la
que incorpora y articula esta ampliación del
espacio desde la estrategia creativa de la
fragmentación.
Palabras clave: Espacio pictórico fragmentado / Alexis M. Teplin / performance / despojo de la pintura.

fragmented pictorial images in order to expand,
articulate and incorporate the actual space of
the exhibition room. To that end, she makes use
of supports such as paint, sculptural objects, performers’ bodies and words based on writings by
the artist herself and her collaborators. We carried out a formal analysis of some of her work in
which she incorporates and articulates this space
expansion by means of the creative strategy of
fragmentation.
Keywords: Fragmented pictorial space / Alexis M.
Teplin / performance / scraps of paint.
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Un encuentro donde
se generan tensiones
y se abren posibilidades
de trabajo. ‘Dar Encuentro’
de Iranzu Antona
A encounter where tensions are generated
and open possibilities of job.
‘Dar Encuentro’ of Iranzu Antona
JULEN AGIRRE EGIBAR*

*España, artista visual.
AFILIAÇÃO: Universidad del País Vasco, Departamento de Pintura (UPV/EHU). Barrio Sarriena, s/n, 48940 Lejona, Vizcaya,
Espanha. E-mail: julen.agibar@gmail.com

Resumen: El hacer de Iranzu Antona está vin-

Abstract: The creativity of Iranzu Antona is

culado a la investigación y a la idea del proceso artístico. Antona expuso el proyecto DAR
ENCUENTRO a lo largo del 2014 en la Sala
Rekalde y la Alhóndiga de Bilbao. El proyecto parte de una contraposición entre el Estilo
Internacional y la arquitectura clásica griega, y
genera un espacio para el encuentro.
Palabras clave: Arquitectura / encuentro /
tensión.

linked to research and the idea of the artistic
process. Antona exhibited the DAR ENCUENTRO project throughout 2014 at Sala Rekalde
and La Alhóndiga de Bilbao. The project starts
from a contrast between the International Style
and classical Greek architecture, and generates
a space for the encounter.
Keywords: Architecture / encounter / tension.

The lonely spectator: the metaphysical object
of Begoña García-Alén

JULIA HUETE IGLESIAS*

*España, Artista plástica.
AFILIAÇÃO: Universidade de Vigo, Facultade de Belas Artes. Facultade de Belas Artes, Rúa da Maestranza, 2,, 36002 Pontevedra, España. E-mail: juliahueteiglesias@gmail.com

Resumen: El objetivo de este artículo es

acercarse a la obra gráfica de Begoña GarcíaAlén explorándola desde una perspectiva formal y poética. Para ello se hará una
reflexión sobre su último libro publicado
“Nuevas Estructuras”, un cómic que opera
enlos límites del propio medio poetizando
sobre el proceso creativo. Los recursos de
la autora se estudiarán desde un punto de
vista comparado con otras materias como
pintura, cine y escultura. Así será posible un
estudio desde un punto de vista académico
un medio que siempre ha estado al margen:
el cómic.
Palabras clave: cómic / abstracción / poesía /
experimentación / secuencia.

Abstract: The objective of this article is approach

the graphic work of Begoña García-Alén exploring it from a formal and poetic perspective. For
that, we’ll make a reflection about his latest book
published “Nuevas Estructuras”, a comic that
explores the limits of the medium itself speaking
about the creative process. The author’s mothods
will be analyze in a discourse compared to other
subjects as painting, cinema and sculpture. So it
will be possible to do an study from an academic
point of view of a medium that has always been
on the sidelines: the comic.
Keywords: comic / abstraction / poetry /experimentation / sequence.
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Encobrimentos e (des)
rostificações nos
autorretratos de Nino Cais
Cover-ups and (de)facializations
in Nino Cais self-portraits
KARINE GOMES PEREZ VIEIRA*
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Resumo: Este texto versa sobre fotografias de

Nino Cais (São Paulo-BR, 1969), nas quais
se autorretrata encoberto de objetos banais
do cotidiano doméstico, ocultando o rosto.
Esses autorretratos são analisados com base
no conceito de (des)rostificação: ação de desrostificar e voltar a rostificar a imagem, tendo
como base Deleuze & Guatarri (2012). A partir
da tentativa de desrostificar o autorretrato,
Cais alcança outros sentidos no trabalho, mediante união de componentes díspares, que
desassossegam o nosso olhar.
Palavras chave: (des)rostificações / encobrimentos / Nino Cais.

Abstract: This text is about Nino Cais photographs (São Paulo-BR, 1969), in which he photographs himself covered with everyday household
objects, hiding the face. These self-portraits are
analyzed based on the concept of (de)facializations: action of to defacialize and re-facialize the
images, based on Deleuze & Guatarri (2012).
From the attempt to defacialize the self-portrait,
Cais achieve other senses in his work, through
a union of disparate components, that restless
our eyes.
Keywords: (de)facializations / cover-ups / Nino
Cais.

Danielle Fonseca and her
poetic-maritime language
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Resumo: Este artigo concentra-se na pro-

Abstract: This article concentrates on the artistic

dução artística da paraense Danielle Fonseca,
(Belém do Pará, Amazônia, Brasil). Fonseca
desenvolve há alguns anos proposições poéticas que abordam a literatura, o surfe e a
música. Buscando em diversos tipos de suportes estéticos um deixar-se atravessar por
múltiplos artistas como: René Char, Maurice
Béjart, Guimarães Rosa, Pierre Boulez,
Gertrude Stein, Maria Bethânia, Ana Cristina
Cesar, Jards Macalé, Waly Salomão e tantos outros, refletindo sobre o que a inquieta,
não deixando de vista o seu olhar sempre
para o rio-mar, seu lugar de pertecimento, a
Amazônia.
Palavras chave: Literatura / Amazônia / Artes
Visuais e surfe.

production of Danielle Fonseca, (Belém do Pará,
Amazon, Brazil). Fonseca has been developing poetic proposals for literature, surfing and music for
some years. Seeking in various types of aesthetic
supports let one cross through multiple artists
such as: René Char, Maurice Béjart, Guimarães
Rosa, Pierre Boulez, Gertrude Stein, Maria
Bethânia, Ana Cristina Cesar, Jards Macalé,
Waly Salomão and many others, reflecting on
the which makes her uneasy, never losing sight of
her gaze at the river-sea, her place of attraction,
the Amazon.
Keywords: Literature / Amazon / Visual Arts
and surfing.
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Corpo-Limite: relações
de pertencimento
“lugar/espaço” a partir
das obras de Ana Mendieta
e Brígida Baltar
Body-Limit: relations of belonging
“place / space” from the works
of Ana Mendieta and Brígida Baltar
LARISSA CAMNEV*

*Brasil, artista visual.
AFILIAÇÃO: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Programa Interdisciplinar em Linguagens, Mídia e Arte, Centro
de Linguagem e Comunicação. Campus I — Rodovia Dom Pedro I — km 136 — Parque das Universidades, Campinas — SP,
13086-900, Brasil. E-mail: larissa.camnev@gmail.com

Resumo: O artigo constrói uma análise em tor-

no das questões sobre o corpo-limite, tendo
como foco as obras “Silhuetas” (1973/1980)
de Ana Mendieta e “Abrigo” (1996) de Brígida
Baltar. Pretende-se evocar o momento paradoxal em que as obras se aproximam e se
afastam (“zigue-zague”) e como as artistas
lidam com o espaço, articulando com a questão: “fazer parte de um lugar”, provocação
provinda de limites em espaços distintos: externo (natureza) / interno (casa).
Palavras chave: Corpo / espaço / lugar / limite
/ pertencer.

Abstract: The article constructs an analysis

around the questions about the body limit, focusing like works “Silhouettes” (1973/1980) of
Ana Mendieta and “Abrigo” (1996) of Brígida
Baltar. It is intended to evoke the paradoxical
moment in which as works approach and move
away (zigzag) and how as artists deal with space,
articulating with the question: “to be part of
a place”, provocation from limits in distinct
spaces: external (nature) / internal (home).
Keywords: Body / space / place / boundary /
belong.

Color and surface: Jose Luiz
de Pellegrin’s work and artistic course
LAUER ALVES NUNES DOS SANTOS*

*Brasil, artista visual, professor.
AFILIAÇÃO: Universidade Federal de Pelotas, Centro de Artes, Curso de Artes Visuais. Rua Alberto Rosa, 62, Pelotas, RS, Brasil
CEP: 96010-770. E-mail: lauer.ufpel@gmail.com

Resumo: O presente artigo apresenta breve-

mente a trajetória artística do artista e professor Jose Luiz de Pellegrin. O texto está estruturado a partir do reconhecimento de sua produção em distintas fases as quais permitem
identificar questões que são retomadas sob
diferentes perspectivas. A relação entre figuração e abstração, a recorrência dos gêneros
como natureza-morta, paisagem e retrato e a
ênfase no corpo são algumas das características que fornecem as bases para um trabalho
que possui como objetivo principal a construção da pintura.
Palavras chave: Pintura / cor / superfície /
corpo / paisagem.

Abstract: This article briefly presents the artistic

trajectory of the artist and professor Jose Luiz
de Pellegrin. The text is structured on the recognition of his different stages production which
allows us to identify questions that are taken
up in diverse perspectives. The relation between
figuration and abstraction, the recurrence of
genres like still life, landscape and portrait, and
a body emphasis are some of the characteristics
that provide work basis with a main objective of
painting construction.
Keywords: Painting / color / surface / body /
landscape.
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Sistema marginal:
a coleção em Sara Ramo
Marginal system: the collection in Sara Ramo
LUISA PARAGUAI DONATI*

* Brasil, artista visual, professora e pesquisadora.
AFILIAÇÃO: Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC Campinas), Faculdade de Artes Visuais, Centro de Linguagem
e Comunicação, Programa de Pós-Graduação em Linguagens, Midia e Arte (LIMIAR). Campus I — Prédio da Reitoria, Rodovia
Dom Pedro I, km 136m, Parque das Universidades — Campinas — SP, CEP 13086-900, Brasil. E-mail: luisaparaguai@gmail.com

Resumo: Este texto aborda a prática artística

de Sara Ramo, que problematiza as tipologias dos objetos do cotidiano ao propor outros arranjos espaciais, como na série “Como
aprender o que acontece na normalidade das
coisas” (2002-2005) e na instalação “O jardim das coisas do sotão” (2004). A partir de
Baudrillard (2002) contextualizam-se estas
produções, enquanto táticas de resistência
(Certeau, 2008), nas/pelas quais a artista negocia relações para objeto/hábito e objeto/
tempo, desarticulando os processos culturais em sociedade.
Palavras chave: Arte e design / narrativas visuais / sistema de objetos / sistema marginal
/ coleção.

Abstract: The text is concerned with the Sara

Ramo’s poetics, which problematises the typologies of everyday objects by proposing other spatial arrangements, such as in the series "How to
learn what happens in the normality of things"
(2002-2005) and in the installation "The garden
of things of the loft" (2004). From Baudrillard
(2002) we intend to contextualize these productions, as “resistance tactics” (Certeau, 2008),
in which the artist negotiates object/habit and
object/time relations, while disarticulating the
cultural processes in society.
Keywords: arts and design / visual narratives
/ objects system / marginal system / collection.

Del LaGrace Volcano: ‘part-time gender terrorist.’

LUÍS HERBERTO*

*Portugal Artista Plástico.
AFILIAÇÃO: Universidade da Beira Interior (UBI), Faculdade de Artes e Letras, Departamento de Comunicação e Artes/ LabCom/ IFP. Endereço postal completo: Rua Marquês D’Ávila e Bolama, 6201-001 Covilhã, Portugal. E-mail: herberto@ubi.pt

Resumo: Del LaGrace Volcano, artista visual e

produtora cultural actua a partir de questões
sociológicas derivadas do comportamento
meta-normativo que regula definições como
‘género’, ‘transgénero’ ou ‘intersexual’, permitindo um discurso interpretativo que ultrapassa a polaridade bio-social para o masculino e feminino. O seu trabalho interfere eficazmente nas leituras heteronormativas e de
registo queer, permitindo diversas acepções
neste domínio.
Palavras chave: intersexual / género / provocação / normatividade.

Abstract: Del LaGrace Volcano, a visual artist

and cultural producer, acts on sociological issues derived from meta-normative behavior that
regulates definitions such as ‘gender’, ‘transgender’ or ‘intersexual’, allowing an interpretative
discourse that goes beyond the bio-social polarity
to the male and female. Volcano’s work interfere
effectively with heteronormative and queer readings, allowing different meanings in this domain.
Keywords: intersexual / gender / provocation
/ normativity.
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Cada casa, uma história:
arte, comunidade
e narrativa de vida
no trabalho de Tatianny
Leão Coimbra
Each house, one story: art, community and life
narrative in Tatianny Leão Coimbra’s work

MANOELA DOS ANJOS AFONSO RODRIGUES*

*Brasil, Artista visual e professora universitária.
AFILIAÇÃO: Universidade Federal de Goiás; Faculdade de Artes Visuais. Avenida Esperança, s/n, Campus Samambaia (Campus II),
CEP: 74690-900, Goiânia, Goiás, Brasil. E-mail: manoelaafonso@ufg.br

Resumo: O objetivo deste artigo é contextua-

Abstract: The aim of this article is to contextu-

lizar três projetos artísticos colaborativos desenvolvidos pela artista Tatianny Leão Coimbra
entre 2010 e 2016. Para isso, conceitos como
transpedagogia, diálogo e convivialidade são
articulados com a finalidade de embasar uma
reflexão sobre o papel da narrativa de vida nos
projetos da artista. Na conclusão, sugere-se
que a narrativa de vida é um dos principais elementos ativadores de seus processos artísticos
e constitui a matéria-prima elementar com a
qual desenvolve o seu trabalho.
Palavras chave: narrativa de vida / colaboração / artes visuais.

alize three collaborative art projects developed
by Tatianny Leão Coimbra between 2010 and
2016. For this matter, concepts such as transpedagogy, dialogue, and conviviality are articulated
in order to support thoughts about the role of life
narrative in the projects proposed by this artist.
In the conclusion, we suggest that life narrative is
one of the main activators of her artistic processes
and constitutes the basic raw material with which
she develops her work.
Keywords: life narrative / collaboration / visual
arts.

The city as a meeting place in the interventions
of Louise Ganz

MÁRCIA MACHADO BRAGA*

*Brasil, artista visual e arquiteta.
AFILIAÇÃO: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, (UFRGS), Instituto de Artes, Departamento de Artes Visuais. R. Sr. dos Passos,
248. Centro, Porto Alegre — RS, 90020-180, Brasil. mmarcinhamb@gmail.com

Resumo: O presente artigo versará so-

Abstract: This article will focus on the projects

bre os projetos “Lotes Vagos: Ocupações
Experimentais” (2005-2008) e “Banquetes:
expansões do doméstico para a rua” (2007) da
artista brasileira Louise Ganz evidenciando
aquelas questões que envolvem processos de
participação e colaboração na construção de
intervenções efêmeras no espaço público. Os
projetos apresentados atestam um profundo
envolvimento da artista com as questões da
cidade e do espaço público como local de encontros e trocas.
Palavras chave: Louise Ganz / intervenções
/ cidade / colaboração / participação.

“Lotes Vagos: Ocupações Experimentais” (20052008) and “ Banquetes: expansões do doméstico
para a rua” (2007) by the Brazilian artist Louise
Ganz highlighting those questions that involve
participation and collaboration processes in the
construction of ephemeral interventions in the
public space. The projects presented attest a deep
involvement of the artist with the city matters
and the public space as a place of meetings and
exchanges.
Keywords: Louise Ganz / interventions / city
/ collaboration / participation.
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Construção imagética
em Eustáquio Neves:
perpassamentos
procedimentais em torno
da fotografia e outros
campos artísticos
Imagery construction in Eustáquio Neves:
procedures passages around photography and
other artistic fields
MARCOS RIZOLLI* & JOSÉ MARCOS CAVALCANTI DE CARVALHO**
*Brasil, Artista Visual.
AFILIAÇÃO: Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM); Programa de Pós-Graduação em Educação, Arte e História da
Cultura. Rua da Consolação, 930, prédio 25, térreo Bairro: Consolação CEP: 01302-907 São Paulo — SP — Brasil. E-mail:
marcos.rizolli@mackenzie.br

**Brasil, Fotógrafo, designer gráfico, artista visual.
AFILIAÇÃO: Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará; Faculdade de Artes Visuais; Curso de Licenciatura em Artes Visuais.
Avenida dos Ipês, s/n, Cidade Universitária, Loteamento Cidade Jardim | Marabá/PA — Brasil. E-mail: zemarqs@yahoo.com.br

Resumo: O artista-fotógrafo brasileiro Eustá-

Abstract: The Brazilian artist-photographer Eus-

quio Neves, que vive e trabalha em Diamantina, no interior de Minas Gerais, vem definindo
um percurso expressivo que suscita importantes discussões sobre o lugar da fotografia no
contemporâneo. Graduado em Química, soube construir um sistema de imagens que propõe perpassamentos procedimentais em torno
da fotografia com outros campos artísticos —
notadamente, desenho e gravura. Tecnicamente dialoga com os primórdios da fotografia
para elaborar surpreendentes visualidades.
Palavras chave: fotografia / perpassamentos
procedimentais / Eustáquio Neves.

táquio Neves, who lives and works in Diamantina,
the small town of Minas Gerais state, has been
defining an expressive path that raises important
discussions about the place of the photography in
the contemporary. Graduated in Chemistry, he
was able to construct a system of the image that
proposes procedures passages around photography with other artistic fields — notably, drawing
and engraving. Technically it dialogues with the
beginnings of the photography to elaborate surprising visualities.
Keywords: photography / procedures passages
/ Eustáquio Neves.

Nature and Language, Spelling and Organicity:
a Critical Study about the Plant Series
of Sylvia Furegatti
MARCOS RIZOLLI*

*Brasil, Artista Visual.
AFILIAÇÃO: Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM); Programa de Pós-Graduação em Educação, Arte e História da Cultura,
Grupo de Pesquisa (CNPq) Arte e Linguagens Contemporânea. R. da Consolação, 930 — Consolação, São Paulo — SP, 01302-907,
Brasil. E-mail: marcos.rizolli@mackenzie.br

Resumo: A Série Plantas, iniciada em 2006

Abstract: The Plants Series, begun in 2006 by

pela artista brasileira Sylvia Furegatti, vem
reconhecendo desdobramentos através de
instigante produção de objetos, instalações, intervenções e livros de artista que expandem a
razão criativa original — derivada em novas demandas artísticas. Prioritariamente: a relações
contemporâneas entre natureza e linguagem e
os trânsitos entre grafia e organicidade. Assim,
a artista conecta-se com a tradição da ilustração científica e a inovação da bioarte.
Palavras chave: natureza e linguagem / tecnologias artísticas / Sylvia Furegatti.

the Brazilian artist Sylvia Furegatti, has been
acknowledging unfolding through the instigating
production of objects, installations, interventions
and artist’s books that expand the original creative reason — derived from new artistic demands.
Priority: the relations contemporary between nature and language and the transits between spelling and organicity. Therefore, the artist connects
herself with the tradition of scientific illustration
and the innovation of bioart.
Keywords: nature and language / artistic technologies / Sylvia Furegatti.
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Relaciones entre cuerpo
y espacio: construir,
habitar, pensar, desde la
perspectiva de Estela Miguel
Relations Between Body And Space: building
Dwelling Thinking From the perspective
of Estela Miguel
MARÍA DEL MAR RAMÓN SORIANO*

*España, artista visual, especializada en escultura.
AFILIAÇÃO: Universidad de Vigo, Facultad de Bellas Artes, Departamento de Pintura. Rúa da Maestranza, 2, 36002 Pontevedra,
España. E-mail: secfba@uvigo.es

Resumen: En este artículo mostraremos la

Abstract: In this entry we will show the work of the

obra de la artista Estela Miguel, para ir creando
una relación entre su trabajo y las ideas desarrolladas por Heidegger y Bollnow respecto al
habitar. Las personas son definidas por el espacio que habitan, y el espacio habitado está definido por la persona que lo ocupa, hablamos de
esta relación recíproca en la que el espacio nos
condiciona y a la vez es una prolongación de
nuestro ser, de nuestro yo. Con Heidegger trataremos el construir como parte ya del habitar;
el espacio va cambiando con nosotros y va evolucionando a medida que estamos en él. Existe
así una importancia en el proceso y en el tiempo que dedicamos a habitar este espacio que se
ve reflejado en la obra de la artista en estudio.
Palabras clave: Escultura / cuerpo / habitar
/ objeto doméstico / proceso doméstico.

artist Estela Miguel, to create a link between her
work and the ideas developed by Heidegger and
Bollnow, which treats the fact of dwell. People are
defined by the space in which they live in, and the
space is defined by the person who occupies it. We
talk about this reciprocal relation where the space
makes a condition for us and, at the same time,
this space is an extension of our own being. With
Heidegger we will consider, to construct already
as a part of the fact of dwell, the space is mutating
among us and is evolving as we are in it. It exists
relevance in the process and in the time that we
dedicate to dwell that space, what can be seen
reflected in the work of the artist at issue.
Keywords: Sculpture / body / dwell / domestic
object, domestic process.

George Gutlich and his etchings
for a world with no one
MARIA DO CÉU DIEL*

*Brasil, artista plástica, professora, pesquisadora, gravadora.
AFILIAÇÃO: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Escola de Belas Artes, Departamento de Desenho. Av. Pres. Antônio
Carlos, 6627 — Liberdade, Belo Horizonte — MG, Brasil. E-mail: mariadiel@gmail.com

Resumo: Busco através deste artigo visual apre-

sentar o trabalho plástico do gravador e professor George Rembrandt Gutlich. Denomino um
artigo visual pois ele será construído pelas imagens que evocarão fazeres, lugares, memórias
e ruínas do olvidado. Sua obra calcográfica remete à arquitetura, às estruturas de reparação,
à contração de formas a serem preenchidas
pela argamassa fluida. São águas fortes, pontas secas e mais todas as maneiras de ferir e
empurrar para dentro da chapa de metal sua
construção imaginada. Suas torres, basílicas,
muralhas e arcos estão destinados a serem
habitados. Por quais criaturas este mundo de
papel, cera e tinta seria povoado? (...) Proponho
contemplar estas gravuras a partir da memória
de uma escala humana ou medida a partir das
deidades para associá-las com o poder da imaginação, do olvidado, da fantasia e do sublime.
Palavras chave: Gravura / George Gutlich.

Abstract: I seek through this visual article to

present the plastic work of the engraver and art
teacher George Rembrandt Gutlich. His calcographical work refers to the architecture, the
repair structures, the contraction of forms to
be filled by the fluid mortar. They are etchings,
engravings and all other ways of carving into the
metal plate an imagined construction.Its towers, basilicas, walls and arches are destined to be
inhabited. By what creatures would this world of
paper, wax, and ink be populated? (...) I propose
to contemplate these engravings from the memory
of a human scale or measured from the deities to
associate them with the power of the imagination,
the forgotten, the fantasy and the sublime.
Keywords: Etching / George Gutlich.
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‘El artista capaz’: un
proyecto pictórico de Bea
Sánchez para alentar a los
creadores emergentes en el
actual sistema del arte
‘The capable artist’: a painting project by Bea
Sánchez to encourage emerging artists in the
current art system
MARÍA DOLORES GALLEGO*

*España artista visual e investigadora.
AFILIAÇÃO: Universidad de Granada, Facultad de Bellas Artes Alonso Cano, Programa de Doctorado de Historia y Artes. Avenida de
Andalucía, S/N C.P. 18071 Granada, Espanha. E-mail: madogamar@correo.ugr.es

Resumen: El presente artículo se centra en la

artista emergente andaluza Bea Sánchez, haciendo para ello un breve recorrido por su biografía y trayectoria artística a modo de introducción. En una segunda parte, nos adentraremos en su producción artística, centrándonos
más concretamente en su proyecto pictórico
titulado ‘El artista capaz’, desarrollado entre
2014 y 2016, y poniendo nuestro foco en exponer la temática general y en analizar las principales características formales y técnicas del
conjunto de obras que lo configuran.
Palabras clave: Bea Sánchez / pintura / sistema del arte / artista emergente / arte contemporáneo andaluz.

Abstract: This article focuses on present the

emerging Andalusian artist Bea Sánchez, making
a brief tour of her biography and artistic career
as an introduction. In a second part, we will delve
into his artistic production, focusing more specifically on his painting project entitled ‘El artista
capaz’ [‘The capable artist’], developed between
2014 and 2016, and putting our focus on showing
the general theme and analyses the main formal
and technical characteristics of this set of works
that configure it.
Keywords: Bea Sánchez / painting / art system
/ emerging artist / Andalusian contemporary
art.

Sculpture for the body: Maria José Oliveira
ISABEL RIBEIRO DE ALBUQUERQUE*

*Portugal, artista visual, pintora e joalheira.
AFILIAÇÃO: Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas Artes, Centro de investigação e Estudos em Belas-Artes. Largo da Academia
Nacional de Belas Artes 14, 1200-005 Lisboa E-mail: isadribeiro@yahoo.com.br

Resumo: Neste artigo pretende analisar-

se um conjunto de trabalhos de Maria José
Oliveira que estão na fronteira da Escultura e
da Joalharia. Dado que algumas destas peças
pressupõem um corpo para as usarem, podendo, embora, as mesmas ser autónomas,
será mais apropriado chamar a este corpo de
trabalho Escultura para o corpo. São peças
mistas, que jogam com o interior/exterior e a
presença/ausência do corpo. É uma obra em
transição constituída por objetos versáteis
que se moldam ao corpo, vestindo-o e reconfigurando-o.
Palavras chave: Escultura / joalharia, corpo,
interior / exterior, presença / ausência, transição.

Abstract: In this article we intend to analyze a

set of works by Maria José Oliveira that are on
the border of Sculpture and Jewelry. Since some
of these pieces presuppose a body to use them, although they may be autonomous, it will be more
appropriate to call this group of works Sculpture
for the body. They are mixed pieces, which play
with the interior / exterior and the presence /
absence of the body. It’s a work in transition constituted by versatile objects that mold to the body,
dressing and reconfiguring it.
Keywords: Sculpture / jewelry, body, interior /
exterior, presence / absence, transition.
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Interfaces tecnológicos
corporales en la práctica
artística de María
Castellanos
Corporal technological interfaces in the artistic
praxis of María Castellanos

MARÍA JESÚS CUETO-PUENTE*

*España, Artista plástica multimedia de instalación, performance, escultura y grabado.
AFILIAÇÃO: Universidad del País Vasco, Departamento Escultura, Facultad Bellas Artes. Campus de Bizkaia. Barrio Sarriena S/N.
48940 LEIOA — Bizkaia — España. E-mail: mariajesus.cueto@ehu.eus

Resumen: Este artículo se centrará en tres

proyectos realizados por la artista María
Castellanos (Gijón 1985) en colaboración con
el matemático Alberto Valverde. De esta obra,
que trata la figura del cíborg, se describen los
materiales y procedimientos usados. De ellos,
se destacan las herramientas de fabricación
digital, como las interfaces tecnológicas corporales y la impresión 3D.
Palabras clave: Arte / tecnologia / escultura
/ cuerpo / interfaces tecnológicas / ciborg /
impresión 3D.

Abstract: This paper will focus on three projects

made by the artist María Castellanos (Gijón,
1985) in collaboration with the mathematician
Alberto Valverde. From this artwork, which deals
with the figure of the cyborg, we describe the used
materials and procedures. From these, they are
highlighted digital fabrication tools such as the
corporal technological interfaces and the 3D
printing.
Keywords: Art / technology / sculpture / body /
technological interfaces / cyborg / 3D printing.

The tropicalism has two Helios: presentation of
the creation of scenographer Hélio Eichbauer for
the montage of the piece O Rei da Vela
MARIA ODETTE MONTEIRO TEIXEIRA*

*Brasil, dramaturga.
AFILIAÇÃO: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Av. Pedro Calmon, 550 — Cidade Universitária, Rio de Janeiro — RJ,
21941-901, Brasil. E-mail: dettemt@gmail.com

Resumo: O texto apresenta a criação do ce-

nógrafo brasileiro Helio Eichbauer para a encenação de José Celso Martinez Corrêia da
peça teatral O Rei da Vela (1933) de Oswald de
Andrade. O espetáculo de forte impacto visual,
encenado em 1967, é considerado um marco
para a história do teatro brasileiro, por ser a primeira montagem de texto teatral do poeta modernista e ser reconhecida como a principal manifestação do Tropicalismo nas artes cênicas.
Palavras chave: Tropicalismo / teatro e cenário.

Abstract: The text presents the creation of Brazil-

ian scenographer Helio Eichbauer for the staging
of José Celso Martinez Corrêia of Oswald de Andrade’s play O Rei da Vela (1933). The spectacle
of strong visual impact, staged in 1967, is considered a landmark for the history of Brazilian
theater, for being the first montage of theatrical
text of the modernist poet and to be recognized
as the main manifestation of Tropicalism in the
performing arts.
Keywords: Tropicalism / theater and scenery.
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Anónimas, desplazadas,
invisibles: violencias íntimas
y borramientos colectivos
en las instalaciones
de Claudia Casarino
Anonymous, displaced, invisible women.
Intimate violence and collective erasures in
Claudia Casarino´s installations
MARÍA SILVINA VALESINI*

*Argentina, artista visual — Escenógrafa. Docente e investigadora en Artes.
AFILIAÇÃO: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Bellas Artes. Instituto de Investigación en Producción y Enseñanza del Arte
Argentino y Latinoamericano. Av. Diagonal 78 N° 680, La Plata, Argentina. E-mail: silvinavalesini@fba.unlp.edu.ar

Resumen: Este trabajo indaga en un corpus de

Abstract: This paper will focus on three projects

instalaciones de Claudia Casarino, en las que la
artista da cuenta de las distintas formas de invisibilización y sometimiento que ha padecido
históricamente la mujer paraguaya. La lectura
de las obras se complementa con otras producciones, en las que –a partir de estrategias de
producción performativa-, Casarino actualiza
esas condiciones de sometimiento y discriminación, utilizando su propio cuerpo como espacio de enunciación y denuncia política.
Palabras clave: Presencia / Ausencia /
Cuerpo / Vestido / Migración.

made by the artist María Castellanos (Gijón,
1985) in collaboration with the mathematician
Alberto Valverde. From this artwork, which deals
with the figure of the cyborg, we describe the used
materials and procedures. From these, they are
highlighted digital fabrication tools such as the
corporal technological interfaces and the 3D
printing.
Keywords: Presence / Absence / Body / Dress
/ Migration.

The ‘Série Trágica’ of Flávio de Carvalho:
drawing as an emergency and a process

MARILICE CORONA*

*Brasil, artista visual.
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Resumo: Este artigo tem como objetivo ana-

lisar alguns aspectos da série de desenhos
que fazem parte de A Série Trágica —Minha
Mãe Morrendo, (1947), do artista brasileiro
Flávio de Carvalho, (1899-1973). Busca-se refletir sobre o processo, a expressão e força da
linguagem gráfica, bem como a função das
legendas que fazem parte dessas imagens.
Palavras chave: desenho / morte / expressão / urgência.

Abstract: This article aims to analyze some as-

pects of the series of drawings that are part of
The Tragic Series — My Mother Dying, (1947),
by Brazilian artist Flávio de Carvalho, (18991973). It is intended to reflect on the process, the
expression and strength of the graphic language,
as well as the function of the subtitles that are
part of these images.
Keywords: drawing / death / expression / urgency.
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Henrique Dantas:
cruzamentos poéticos
no documentário
contemporâneo
Henrique Dantas: poetic crossroads on modern
documentary film
MARISE BERTA DE SOUZA*
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Resumo: O artigo aborda as interações articu-

Abstract: The article discusses the interactions

ladas por Henrique Dantas nos filmes Sinais
de Cinzas, A Peleja de Olney Contra o Dragão da
Maldade (2013) e A noite escura da alma (2016).
Neles o cineasta se apropria de materiais de
arquivo e dialoga com a performance ao revisitar a história política do país, demonstrações
da sua inquietação artística e interesse em explorar a complexidade da estrutura do filme
documentário a serviço da atualização estética
da narrativa com novos arranjos feitos no cruzamento de plataformas que acionam a subjetividade, a imaginação e a poética.
Palavras chave: documentário / narrativa /
poética.

articulated by Henrique Dantas in the films Sinais de Cinzas, A Peleja de Olney Contra o
Dragão da Maldade (2013) and A Noite Escura
da Alma (2016). In both of them, the filmmaker
appropriates archival materials and dialogues
with the performance by revisiting the country’s
political history, demonstrations of his artistic
restlessness and interest in exploring the complexity of the structure of the documentary film at the
service of the aesthetic update of the narrative
with new arrangements made at the intersection
of platforms that trigger subjectivity, imagination and poetics.
Keywords: documentary / narrative / poetics.

A selection over Nilza Haertel’s graphic
production: 1980 to 1990

MARISTELA SALVATORI*

*Brasil, artista visual.
AFILIAÇÃO: Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Rua Senhor dos Passos, 248, CEP 90020-180, Centro.
Porto Alegre, RS Brasil. E-mail: maris@ufrgs.br

Resumo: Apresentação de elementos sobre a

obra gráfica de Nilza Haertel (1942 — 2014),
artista brasileira que atuou como professora
de Desenho e Gravura no Instituto de Artes da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Palavras chave: Nilza Haertel / gravura /
arte contemporânea / processos de criação.

Abstract: Presentation of elements about the

graphic work of Nilza Haertel (1942 — 2014),
Brazilian artist who acted as teacher of Drawing and Engraving at the Institute of Arts of the
Federal University of Rio Grande do Sul.
Keywords: Nilza Haertel / engraving / contemporary art / creation processes.
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Teresa Palma Rodrigues:
‘A espera de um Vazio’
Teresa Palma Rodrigues:
‘Waiting for an Emptiness’
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Resumo: Este artigo é sobre o trabalho desen-

Abstract: This article is about the work devel-

volvido nos últimos 5 anos pela artista portuguesa Teresa Palma Rodrigues e que tem como
ponto de partida um terreno que baptizou de
Zona V (de Vago). A sua obra diversificada é
como um jogo de relações entre o que conhece sobre e o que encontra nesse território: as
obras geram outras obras, sempre em referência umas às outras, multiplicando as imagens
do seu olhar sobre a Zona V (de Vago) e mostrando como o encanto revém da banalidade,
na espuma dos dias.
Palavras chave: território / site-specific / object trouve / observação.

oped in the last five years by the Portuguese artist Teresa Palma Rodrigues. It has as a starting
point a property that she baptized Zone V (from
Vague). Her work is diverse and creates a game
of relations between what she knows about the
observed territory and what she finds in it: each
work generates other works, always in reference
to each other, multiplying the images of her gaze
towards the Zone V (of Vague) and showing how
the its charm is a reminiscence of banality, in the
foam of days.
Keywords: territory / site-specific / object
trouve / observation.

João Paulo Queiroz: the image of an image
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Resumo: Este artigo debruça-se sobre o pro-

jecto de trabalho de João Paulo Queiroz onde a
observação directa, o seu registo pelo desenho
e a fotografia como documento desse desenho
feito no contexto e lado a lado com o modelo
que o originou, permite pensar a imagem e a
sua vocação no âmbito das representações.
Palavras chave: imagem / desenho / pintura
/ fotografia / projecto.

Abstract: This article is about the work in

progress by the artist João Paulo Queiroz and
concerns the direct observation of a particular
place, its registration throughout painted drawings which are photographed side by side with
the observed model, the nature, in context, thus
allowed us to think about the images generated
by artistic representation.
Keywords: image / drawing / paintig / photography / project.

105

João Paulo Queiroz:
a imagem de uma imagem

106

Ana Riaño: Redes sociales
y arte Post-Internet
Ana Riaño: Social Media and Post-Internet Art
MARTA LÓPEZ LÓPEZ*

*España, artista visual.
AFILIAÇÃO: Universidad de Vigo (UVIGO), Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, Departamento de Escultura. Maestranza, nº2,
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Resumen: Este artículo deja constancia del im-

Abstract: This article puts on record the impact

pacto de las redes sociales en el arte, como objeto de interés y análisis, teniendo en cuenta el
contexto de hiperconexión global en el que se
encuentra la sociedad actual. Paralelamente,
dicho tema de estudio se presenta a través de
la obra pictórica -en soportes tradicionales- de
la artista española Ana Riaño, que recrea perfiles reales o imaginados de diferentes agentes
del arte contemporáneo internacional en estas
plataformas. De este modo, se subraya -una
vez más- el papel del artista como retratista del
espíritu de su época.
Palabras clave: pintura / redes sociales / arte
post-internet / offline / zeitgeist.

of social media on art, as an object of interest
and analysis, taking into account the context of
global hyperconnection in which today’s society
is located. In parallel, this subject of study is
presented through the pictorial work -in traditional media- by the Spanish artist Ana Riaño,
who recreates real or imagined profiles of different international contemporary art players on
these network platforms. In this way, the role of
the artist as a portraitist of the spirit of his/her
time is emphasised once again.
Keywords: painting / social media / post-internet art / offline / zeitgeist.

The oak (after M): an approach to a recent
pictorial series by Adolf Genovart

MASSIMO COVA*
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AFILIAÇÃO: Universidad de Barcelona, Facultad de Bellas Artes, Departamento de Artes Visuales y Diseño. Carrer de Pau Gargallo, 4,
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Resumen: Este artículo analiza una serie re-

ciente sobre papel del pintor catalán Adolf
Genovart, ordenada en dos grupos de obras,
inspiradas, por un lado, en una pintura de
Edvard Munch de un roble de los territorios
del norte europeo, y, por otro lado, en un
roble mediterráneo real, cercano al estudio
de Genovart. El artista reformula y actualiza los códigos de representación del sujeto
árbol y nos restituye una profunda y aguda
reflexión sobre los preceptos del lenguaje
pictórico en sus complejas connotaciones
contemporáneas.
Palabras clave: Pintura / Adolf Genovart /
Edvard Munch / Arte contemporáneo.

Abstract: This article analyzes a recent series on

paper by the Catalan painter Adolf Genovart,
arranged in two groups of works, inspired, on the
one hand, in a painting by Edvard Munch of an
oak tree from the northern European territories,
and, on the other hand, in a real Mediterranean
oak, close to the Genovart studio. The artist reformulates and updates the codes of representation
of the subject tree and restores a deep and sharp
reflection on the precepts of pictorial language in
its complex contemporary connotations.
Keywords: Painting / Adolf Genovart / Edvard
Munch / Contemporary Art.
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La mitificación
de la muerte en la pintura
de Elda Di Malio
The mythification of death
in Elda Di Malio’s painting
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AFILIAÇÃO: Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad de Arte y Diseño, Especialidad de Diseño Gráfico. Campus PUCP, Av.
Universitaria 1801, Cercado de Lima Lima 32, Peru. E-mail: mradule@pucp.edu.pe

Resumen: En este artículo, la autora analiza

la problemática de las condiciones de emergencia del sentido de la muerte en la pintura
de Elda Di Malio. Con este fin, la investigación enfocó los dispositivos simbólicos que
abordan la precariedad del sujeto, para significarla desde una reflexión orientada a lo
existencial, como liberación del vacío y del
dolor de la finitud. El análisis va en busca de
los significados del universo creado, desde su
expresión hacia su principio de inmanencia..
Palabras clave: Inmanencia / enunciación /
espacio tensivo / ausencia / presencia / cuerpo.

Abstract: In this article, the author analyzes the

problematic of the emergency conditions of the
sense of death in Elda Di Malio’s painting. To this
end, the research focused on symbolic devices that
address the precariousness of the subject, to signify it from an existential-oriented reflection,
as liberation from the emptiness and from the
pain of finitude. The analysis goes in search of
the meanings of the created universe, from his
expression to his principle of immanence.
Keywords: Immanence / enunciation / tensive
space / absence / presence / body.

Eroticism in the symbolic universe
of Tilsa Tsuchiya
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Resumen: En este artículo, la autora analiza el

Abstract: In this article, the author analyzes the

universo simbólico de la pintora peruana Tilsa
Tsuchiya para investigar el enfoque de la predicación existencial que la artista desarrolla para
dar forma a su aspiración a la unidad y la armonia, desde la diversidad y la interacción permanente de los elementos. Tilsa Tsuchiya crea el
habitat de la génesis captando la energia vital
del querer ser y expresando su erotismo primordial en un lenguaje onírico-mítico.
Palabras clave: Erotismo / mito / interacción / subjetividad / universo simbólico.

symbolic universe of the Peruvian painter Tilsa
Tsuchiya to investigate the existential preaching
approach that the artist develops to give form to
her aspiration to unity and harmony, from the
diversity and the permanent interaction of the
elements. Tilsa Tsuchiya creates the habitat of
genesis capturing the vital energy of wanting to
be and expressing its primordial eroticism in a
dream-mythic language.
Keywords: Eroticism / myth / interaction / subjectivity / symbolic universe.
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Kassel 2017: Marta Minujín
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Resumo: No momento atual artistas contem-

porâneos provocam espetacularização no público. Na XIV Documenta de Kassel de 2017,
ficaram visível os jogos de significados sobre o
rapto histórico por dois artistas latino americanos. Marta Minujín, argentina elaborou a instalação “Parthernon de Livros”, trabalhou o valor
do monumento histórico grego sem reviver o
passado com o sentido de degustação arqueológica. O artista Guillermo Galindo do México,
apresentou performances usando como instrumentos sonoros escombros de barcos dos refugiados de Lesbos na instalação “Corpo de Eixo
Serial de Alvo Rápido”. Esses artistas representaram de forma sútil e poética movimento
emancipatório na exposição Estado Atual da
Arte, tema da XIV Documenta Kassel 2017.
Palavras chave: Documenta / Marta Minujin
/ Guillermo Galindo / arte contemporânea /
instalação.

Abstract: Nowadays contemporary artists pro-

voke spectacularization in the public. In XIV
Documenta de Kassel on 2017, the games of
meanings about the historical abduction by two
Latin American artists became visible. Marta
Minujín, Argentine, elaborated the installation
“Parthernon de Libros”, worked the value of the
Greek historical monument without reliving the
past with the sense of archaeological tasting. Artist Guillermo Galindo from Mexico used as sound
instruments wreckage from Lesbos refugee boats
at the installation “Quick Target of Serial Axis
Body”. These artists represented in a subtle and
poetic emancipatory movement in the exhibition
Current State of Art, theme of XIV Documenta
Kassel 2017.
Keywords: Documenta / Marta Minujin / Guillermo Galindo / contemporary art / installation.

Lynn Hershman teaches us to dream: transmedia
identities in contemporary art
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Resumo: Ruby é uma personagem criada

Abstract: Ruby is a character created by the art-

pela artista Lynn Hershman, que existe como
protagonista do longa-metragem Teknolust
(2002), e, como criatura virtual on-line no projeto Agent’s Ruby Edream Portal (1998-2002).
Essas duas versões de Ruby, uma fictícia e
outra simulada computacionalmente, funcionam como dois alter egos, que evoluem de
formas distintas segundo os princípios de seus
suportes midiáticos. Neste ensaio, a noção de
transmídia é levantada para analisar a obra de
Hershman, dando uma atenção especial ao
conceito de identidade pessoal e a sua reconstituição em projeto de arte contemporânea.
Palabras clave: transmídia / identidade /
arte contemporânea.

ist Lynn Hershman, who exists as protagonist at
Teknolust movie (2002), and as an online creature on the project Agent’s Ruby Edream Portal
(1998-2002). These two versions of Ruby, one
fictitious and one computationally simulated,
function as two alter egos, which evolve in different ways according to the principles of their
media. In this essay, the concept of transmedia
is adopted to analyze Hershman’s work, giving
special attention to the concept of a personal
identity and its reconstitution in contemporary
art projects.
Keywords: transmedia / identity / contemporary art.
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A questão racial nas obras
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Resumo: A partir de sua vivência nas fazendas

Abstract: From his experience in the coffee farms

de café de São Paulo, Cândido Portinari retrata
o trabalho e a vida dos negros nos cafezais e na
cidade. Assim, o objetivo deste artigo é analisar as representações dos negros e mestiços
nas obras de Portinari, enfatizando sua história, sua cultura, sua beleza, sua situação
social e individualidade. Conclui-se que as
telas de Portinari registram as expressões do
verdadeiro Brasil, construído com o suor e o
sangue dos negros.
Palabras clave: escravidão / miscigenação /
preconceito racial.

of São Paulo, Cândido Portinari portrays the
work and life of the blacks in the coffee plantations and in the city. Thus, the purpose of this
article is to analyze the representations of the
blacks and mestizos in the works of Portinari,
emphasizing its history, its culture, its beauty, its
social situation and individuality. It is concluded
that Portinari’s paintings record the expressions
of true Brazil, built with the sweat and blood of
the blacks.
Keywords: slavery / miscegenation / racial
prejudice.

Éder Oliveira, the Amazon is not for the wimps
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Resumo: Este artigo concentra-se na pro-

Abstract: This article concentrates on the pro-

dução do artista paraense Éder Oliveira (1983),
nascido na antiga Timboteua, pequeno vilarejo junto da atual Nova Timboteua, município da zona bragantina no nordeste do Pará
(Amazônia); filho de um professor e de uma
dona de casa, o artista se criou entre a natureza,
a escola e seus desenhos. Suas obras atingem
o olhar de curadores e público, fazendo parte
de acervos públicos e privados, como Coleção
Amazoniana de Arte da Universidade Federal
do Pará, Centro de Arte Dos de Mayo – Madrid,
dentre outros, bem como de exposições no
país e exterior, como por exemplo: Pororoca
— A Amazônia no MAR, Museu de Arte do Rio
de Janeiro, 2014; 31ª Bienal de Artes SP, 2014
e Fundação Serralves, Porto, 2015; Malerei —
oder die Fotogafie als Gewaltakt, Kunsthalle
Lingen, Alemanha, 2016.
Palavras chave: Pintura / Amazônia / Arte
e Política.

duction of the artist Éder Oliveira (1983), born
in the northeast of Pará (Amazônia), in a village
near the small town of Nova Timboteua, son of a
teacher and a housewife, the artist was created
in the Bragantine zone, between nature, school
and drawings. His works reach the look of curators and public, being part of public and private
collections, such as the Amazonian Collection of
Art of the Federal University of Pará; Dos de Mayo
Art Center — Madrid, among others, as well as
exhibitions in the country and abroad, like for
example: Pororoca — The Amazon in the MAR,
Museum of Art of Rio de Janeiro, 2014; 31st SP
Biennial of Arts, 2014 and Serralves Foundation, Porto, 2015; Malerei — oder die Fotogafie als
Gewaltakt, Kunsthalle Lingen, Germany, 2016.
Keywords: Painting / Amazon / Art and Politics.
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Resum: Aquest article explora les relacions

Abstract: This article explores the relations that

creades entre les obres que va presentar Quim
Cantalozella (Girona, 1972) a Objectes banals
(Casa de la Paraula, Girona), una de les seves
darreres exposicions, consistent en una proposta pictòrica que, a grans trets, tracta sobre
la simbologia latent de les coses i els objectes,
i la seva càrrega oblidada. Aquest article busca relacionar el que planteja Cantalozella a
l’exposició amb els conceptes d’aura i memòria
involuntària proposats per Walter Benjamin, i
que posteriorment ha recuperat Georges DidiHuberman.
Paraules clau: memòria / simbologia / objectes / representació / pintura.

emerge from the works presented by Quim Cantalozella (Girona, 1972) at Objectes banals (Casa de
la Paraula, Girona), one of his latest exhibitions,
consisting of a pictorial proposal that, broadly
speaking, deals with the latent symbology of
things and objects, and their forgotten burden.
This article seeks to relate what Cantalozella proposes in the exhibition with the concepts of aura
and involuntary memory considered by Walter
Benjamin, and later recovered by Georges DidiHuberma
Keywords: memory / symbology / objects / representation / painting.

On the edge of art: the refuge envisioned
by Santiago Ayán
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Resumen: Este artigo concentra-se na pro-

Abstract: This work aspires to analyze the work

dução do artista paraense Éder Oliveira (1983),
nascido na antiga Timboteua, pequeno vilarejo junto da atual Nova Timboteua, município da zona bragantina no nordeste do Pará
(Amazônia); filho de um professor e de uma
dona de casa, o artista se criou entre a natureza,
a escola e seus desenhos. Suas obras atingem
o olhar de curadores e público, fazendo parte
de acervos públicos e privados, como Coleção
Amazoniana de Arte da Universidade Federal
do Pará, Centro de Arte Dos de Mayo – Madrid,
dentre outros, bem como de exposições no
país e exterior, como por exemplo: Pororoca
— A Amazônia no MAR, Museu de Arte do Rio
de Janeiro, 2014; 31ª Bienal de Artes SP, 2014
e Fundação Serralves, Porto, 2015; Malerei —
oder die Fotogafie als Gewaltakt, Kunsthalle
Lingen, Alemanha, 2016.
Palabras clave: Ayán / poema visual / dibujo
/ escultura / objeto.

of Santiago Ayán (Granada, 1963-2010), a task
that, to a large extent, remains unfinished, since
this artist, despite having received prestigious
international scholarships and having had meritorious exhibits, has not yet been the subject of a
study that his artistic production deserves. It is
an opus replete with autobiographical references
in which a sharp critical understanding of reality
predominates expressed in a language derived
from neo-expressionism leading towards an integrated posture, assembling significant materials from different cultures, creating an empathy
between the viewer and work that encapsulates
the fertile dominion of the poetic.
Keywords: Ayán / visual poem / drawing / sculpture / object.
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Do detestável, do feio, das
prisões: o olhar generoso
de Cláu Paranhos
The hatable, the ugly, prisons: the generous gaze
of Cláu Paranhos
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Resumo: Cláu Paranhos problematiza os lu-

Abstract: Cláu Paranhos problematizes art roles

gares e os papéis da arte, numa poética que
mistura performances, artes visuais e, numa
pesquisa de Mestrado, imersão metódica em
arquivos referentes à bonecas. A artista dialoga com referências artísticas, folclóricas e educacionais, sendo possível listar cinco séries de
obras que questionam a rigidez dos cânones e
das normas culturais. Seus trabalhos envolvem
mídias diversas: uma figura gráfica implica na
formação de um grupo, o coletivo se dá em
ações que tanto podem ser uma encenação
pública como um objeto exposto em compartilhamentos em redes sociais. Toy art, voz,
tatuagens, produção de figurinos, pinturas,
assemblages, entre outras possibilidades, são
manifestações que sincretizam expressões e
conceitos em uma obra de difícil classificação,
a qual envolve colaborações e interações entre
diversas pessoas.
Palavras chave: Cláu Paranhos / toy art / assemblages.

and its traditional characteristics, in your poetics
that mixes performances, visual arts and, in a
Master’s research, methodical immersion in files
related dolls. The artist dialogues with artistic,
folkloric and educational references, and it is
possible to list five series of works that question
the rigidity of canons and cultural norms. Her
works involve diversified media: a graphic figure
implies the formation of a group, the collective
happens in actions that can be either a public
exhibition staging or an exposed object shares
in social networks. Toy art, voice, tattoos, production costume, paintings, assemblages, among
other possibilities, are manifestations that syncretizing expressions and concepts in a difficult
classification work which involves collaborations
and interactions between several people.
Keywords: Cláu Paranhos / toy art / assemblages.
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production of Danilo Perillo
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Resumo: Trata-se de uma reflexão sobre a au-

Abstract: The article is a reflection about au-

toetnografia como uma forma metodológica
implícita e imbricada à produção artística, utilizando como base de estudo a experiência de
construção poética do artista brasileiro Danilo
Perillo a partir de sua pesquisa de doutoramento intitulada “A eterna permanência: genealogia de uma apropriação”.
Palavras chave: Autoetnografia / Danilo
Perillo / apropriação / processos gráficos /
arquivo / Eva.

toethnography as an implicit methodological
approach in an artistic production using the personal experience as a base of study for the poetic
construction of the Brazilian artist Danilo Perillo
in his doctoral research titled “The eternal permanence: genealogy of a appropriation”.
Keywords: Autoethnography / Danilo Perillo /
appropriation / graphic processes / archive / Eva.
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Vozes Dissonantes:
a abstração geométrica de
Rose Lutzenberger
Dissonant voices: the geometric abstraction
of Rose Lutzenberger
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Resumo: Rose Lutzenberger (Porto Alegre, RS,

Abstract: Rose Lutzenberger (Porto Alegre, RS,

1929) é autora de uma escultura de referência do acervo da Pinacoteca Barão de Santo
Ângelo (PBSA/UFRGS). Nesse ensaio faremos
uma breve análise da sua atuação como artista
importante na introdução da abstração geométrica na produção visual do Rio Grande do Sul.
Analisaremos seu processo artístico enquanto
escultora e gravadora, cujos resultados podem
ser sintetizados pela escultura em questão: um
trabalho que é resultante de excepcionais operações com materiais industriais que, ao eliminar todo e qualquer vestígio de manualidade,
normalmente associada às artes plásticas,
coloca-a plenamente integrada à linguagem da
abstração geométrica nacional e internacional.
Palavras chave: Rose Lutzenberger / escultura / abstração geométrica / Pinacoteca
Barão de Santo Ângelo.

1929) is the author of a reference sculpture from
the Barão de Santo Ângelo Pinacoteca collection
(PBSA / UFRGS). In this essay we will briefly
analyze her performance as a important artist
in the introduction of geometric abstraction in
the visual production of Rio Grande do Sul. We
will analyze her artistic process as a sculptor and
engraver, whose results can be synthesized by the
sculpture in question: a work that is resulting from
exceptional operations with industrial materials
which, by eliminating any trace of craftsmanship,
usually associated with the plastic arts, places it
fully integrated in the language of national and
international geometric abstraction.
Keywords: Rose Lutzenberger / sculpture / geometric abstraction / Pinacoteca Barão de Santo
Ângelo.
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Resumo: Neste artigo aborda-se a obra

Abstract: This article deals with the work “Self-

“Autorretrato (com laço)” (c. 1897) e outras
três obras da pioneira mulher artista portuguesa Aurélia de Souza. A análise iconográfica
revela uma artista ativamente crítica e plenamente consciente da discriminação de género
da sociedade oitocentista da qual também foi
vítima. Conclui-se que a sua obra e importância como figura da história da arte vem sendo
injustamente menorizada por teimosa discriminação de género.
Palavras chave: Aurélia de Souza / mulher
artista / feminismo / romantismo.

portrait (with tie)” (c. 1897) and three other works
by the pioneer female portuguese artist Aurélia
de Souza. Iconographic analysis reveals an artist
who is actively critical and fully aware of the nineteenth century gender discrimination of which she
was also a victim. It is concluded that her work
and importance as a major figure of art history
has been unjustly distorted by a stubborn gender
discrimination.
Keywords: Aurelia de Souza / woman artist /
feminism / romanticism.
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As linguagens tipográficas
no contexto das imagens
tecnológicas
Typographic languages in the context
of technological images
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Resumo: O artigo apresenta reflexões so-

Abstract: The article presents reflections on the

bre as obras expostas em “Claudio Rocha e a
Sociedade do Papel” analisadas à luz das contribuições de Vilém Flusser, procurando compreender diálogos entre texto e imagem, na
arte e no design, especialmente na tipografia.
Palavras chave: arte / design / linguagens
tipográficas / imagens tecnológicas / comunicação.

works exhibited in “Claudio Rocha and the Paper
Society” analyzed in the light of the contributions
of Vilém Flusser, seeking to understand dialogues
between text and image, in art and design, especially in typography.
Keywords: art / design / typographic languages
/ technological images / communication.

Amelia Toledo, free substance
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Resumo: O artigo faz uma reflexão sobre a ex-

Abstract: The article reflects about the retrospec-

posição retrospectiva Lembrei que Esqueci,
dedicada a Amelia Toledo, no Centro Cultural
Banco do Brasil (CCBB) em São Paulo, que traz
de forma emblemática a produção de uma das
mais influentes artistas brasileiras na pesquisa do espaço escultórico. Com a curadoria de
Marcus de Lontra Costa e com a participação
atuante da própria artista em seus últimos meses de vida, Lembrei que Esqueci confere ao
espectador uma passagem sem volta ao universo sensível de Amelia Toledo.
Palavras chave: Amelia Toledo / arte contemporânea / escultura.

tive exhibition I Remembered That I Forgot (Lembrei que Esqueci), dedicated to Amelia Toledo, at
Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) in São
Paulo, which brings the emblematic production of
one of the most influential Brazilian artists with
a multifaceted practice, spanning sculpture and
installation. With the curatorship by Marcus de
Lontra Costa and the active participation of the
artist herself in her last months of life, I Remembered That I Forgot give us an example about the
sensitive universe of Toledo.
Keywords: Amelia Toledo / contemporary art
/ sculpture.
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La poética del vuelo:
“Ornitographies”
de Xavi Bou
The poetics of flight: “Ornitographies”
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Resumo: Este artículo trata sobre la serie foto-

Abstract: This article deals on Xavi Bou’s pho-

gráfica de Xavi Bou “Ornitographies”, en la que
el autor actualiza la técnica decimonónica de
la cronofotografía, inventada por Marey, para
captar poéticamente el vuelo de las aves durante un breve espacio de tiempo. Visualizando
gráficamente su trayectoria en el aire mediante
este sistema, genera una nueva imagen abstracta de gran belleza plástica que supera los
límites de nuestra percepción, llevándola más
allá de su origen científico para trasladarla eficazmente al terreno de las bellas artes.
Palavras chave: fotografía / vuelo / pájaros
/ ciencia / arte / cronofotografía / Marey /
percepción.

tographic series “Ornitographies”, in which the
author updates the nineteenth-century technique
of chronophotography, invented by Marey, to
poetically capture the flight of birds during a short
time. Through a graphic visualization of a bird’s
trajectory in the air, this technique allows Bou to
generate a new abstract image of great plastic
beauty, that exceeds the limits of our perception.
Thus, he takes this procedure beyond its scientific
origin and transfers it efficiently to the field of
fine arts.
Keywords: photography / flight / birds / science
/ art / chronophotography / Marey / perception.

Michael Chapman among explosive galaxies
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Resumo: Michael John Chapman nasceu na

Abstract: Michael Chapman was born in Eng-

Inglaterra em 1948. Dentre as múltiplas experiências artísticas vivenciadas pelo artista,
que incluem desenhos, pinturas, artes de ação,
poesia e mais recentemente a fotografia, destacamos neste artigo a pesquisa do Professor
Michael Chapman acerca da experiência estética promovida pelo olhar atento as coisas
banais, bem como a composição aleatórias decorrentes do descarte de resíduos industriais
humanos encontrados em ambientes naturais
como a Praia do Cassino, balneário próximo a
residência do artista.
Palavras chave: resíduos/estética/fotografia.

land in 1948. He had many artistic experiences,
include drawings, paintings, action arts, poetry
and more recently photography. But in this article, I focused about the Michael Chapman’s
research on the aesthetic experience promoted
by look at the banal things as well as the random
composition arising from the disposal of human
industrial waste found in natural environments
like Cassino Beach, seaside resort near the artist’s residence.
Keywords: waste / aesthetics / photography.
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Un pintor latinoamericano
llamado José Martí, creador
de vastos universos,
inmersos en el espacio
y el color
A Latin American painter named José Martí,
creator of vast universes, immersed
in space and color
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Resumo: José Martí (Argentino, 1930) dedi-

Abstract: José Martí (Argentine, 1930) dedicated

cado a la pintura, docencia, escenografía y
gestión cultural. Se retroalimenta del constructivismo y la pintura de paisajes aire-libristas.
Entrelaza con ingenio el modo abstracto y
figurativo, elaborando vastas obras con gran
empaste, limpieza y brillo del color. En todas
sus etapas de vida prosiguió y prosigue con
sus convicciones y una profunda afirmación
vital. En esta propuesta, desde un intento
hermenéutico, observaremos su trayectoria e
identidad artística, como experiencia continua
de la influencia del contexto social y político.
Palavras chave: artista / paisaje / abstracción / contexto social.

to painting, teaching, scenography and cultural
management. It feeds back on constructivism
and the painting of air-librist landscapes. He
intertwines with wit the abstract and figurative
mode, elaborating vast works with great color,
cleanliness and brightness. In all its stages of life
he continued and continues with his convictions
and a deep vital affirmation. In this proposal,
from a hermeneutic attempt, we will observe its
trajectory and artistic identity, as a continuous
experience of the influence of the social and political context.
Keywords: artist / landscape / abstraction /
social context.
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Resumo: O artigo proposto possui como ob-

Abstract: The proposed article aims to reflect

jetivo refletir acerca da série fotográfica No
Álbum II da jovem artista visual brasileira
Jéssica Mangaba (1988). A série é composta
por 14 imagens que constroem/reconstroem,
através de vestígios, lembranças vividas e não
vividas de seu pai, criando uma memória construída e expandida no presente.Conceitos teóricos como o de Fotografia Expressão (Rouillé,
2009), Fotografia Expandida (Fernandes,
2002, 2006), Imagem Cristal (Fatorelli, 2003)
e Memória (Bergson, 2010) serão abordados.
Palavras chave: fotografia expandida / memória / álbum de família.

on the photographic series In the Album II of the
young Brazilian visual artist Jéssica Mangaba
(1988). The series consists of 14 images that build
/ reconstruct, through vestiges, memories lived
and not lived by her father, creating memory constructed and expanded in the present. Theoretical
concepts such as Photography Expression (Rouillé,
2009), Expanded Photography (Fernandes,
2002, 2006), Crystal Image (Fatorelli, 2003),
Memory (Bergson, 2010) will be approached.
Keywords: expanded photography / memory /
family album.
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Andréa Brächer:
Lilith, o irrevelável
e ambíguo do desejo
Andréa Brächer: Lilith, the irrevocable
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Resumo: O artigo tem como foco de reflexão

Abstract: The article focuses on the Lilith photog-

a série fotográfica Lilith (2008), produzida
pela artista visual brasileira Andréa Brächer
(Porto Alegre, 1969). Na série, composta por 10
imagens fotográficas em negativo vermelho,
a artista se apropria e ressignifica imagens de
crianças mortas, fotografadas como se vivas
estivessem. De forma metafórica, as ambiguidades que permeiam a maternidade e os sentimentos contraditórios da mulher em relação a
sua prole são problematizados. O suporte teórico para discutir tais questões vem de autores
como Fernandes (2006); Laraia (1997); Trama
(2016) e Parker (1997).
Palavras chave: fotografia expandida / Lilith
/ maternidade.

raphy series (2008), produced by Brazilian visual
artist Andréa Brächer (Porto Alegre, 1969). In the
series, composed of 10 photographic images in red
negative, the artist appropriates and re-signifies
images of dead children, photographed as if they
were alive. Metaphorically, the ambiguities that
permeate motherhood and the contradictory
feelings of women in relation to their offspring
are problematized. The theoretical support for
discussing such questions comes from authors
such as Fernandes (2006); Laraia (1997); Trama
(2016) and Parker (1997).
Keywords: expanded photography / Lilith /
maternity.

Cristina Almeida and the sculpture as a
primordial act through bonds

SANDRA MAKOWIECKY*

*Brasil, professora.
AFILIAÇÃO: Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Centro de Artes (CEART), Departamento de Artes Visuais,
Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Av. Me. Benvenuta, 2517, Trindade, Florianópolis — SC, CEP 88036-020, Brasil. E-mail:
sandra.makowiecky@gmail.com

Resumo: Cristina Almeida, em suas escultu-

Abstract: Cristina Almeida, in her sculptures,

ras, nos mostra que o direito de expressão sustentado nas artes é fruto da obstinação de se
manter persistindo em formas de expressão na
contemporaneidade. Ao tratar de uma possível
ligação entre sua atividade anterior de médica
anestesista com a escultura, esclarece que esculpir corpos é como fazer poesia. Vincular é
o ato primordial de cada ser, e a cada ação, a
magia, as artes, a memória e a ciência não são
senão o poder de fazer vínculos.
Palavras chave: Cristina Almeida / corpos
em atos tridimensionais / vínculos.

shows us that the right of expression sustained
in the arts is fruit of the obstinacy in persisting
in forms of expression in contemporary times.
When dealing with a possible connection between
her previous activity as an anesthesiologist and
the sculptor, she clarifies that sculpting bodies is
like doing poetry. To link is the primordial act of
each being, and to each action, magic, the arts,
memory and science are nothing but the power
to make bonds.
Keywords: Cristina Almeida / bodies in threedimensional acts / links.
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Patrícia Di Loreto:
olhar o passado com olhos
do presente
Patricia Di Loreto: looking at the past with
eyes of the present

SANDRA MAKOWIECKY*

*Brasil, professora.
AFILIAÇÃO: Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Centro de Artes (CEART), Departamento de Artes Visuais,
Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Av. Me. Benvenuta, 2517, Trindade, Florianópolis — SC, CEP 88036-020, Brasil. E-mail:
sandra.makowiecky@gmail.com

Resumo: Patrícia Di Loreto é artista argen-

Abstract: Patrícia Di Loreto is an Argentin-

tina com grande ligação com a Ilha de Santa
Catarina, Brasil, onde encontrou um colorido muito especial, que adotou em sua obra.
Estudou desenho e pintura no Peru e na
Espanha e na Escola Nacional de Belas Artes
Prilidiano Pueyrredón, na Argentina. Realizou
uma rigorosa formação acadêmica, combinando o óleo e gravura com sutis colagens que ampliam as pinturas ao ponto de transformá-las
em um trabalho de montagem e riqueza pictórica, refletindo passado no presente.
Palavras chave: Patrícia Di Loreto / cotidiano / passado no presente.

ian artist, with a great connection with Santa
Catarina Island, Brazil, where she found a very
special colored environment, which she adopted
in her work. She studied drawing and painting
in Peru and Spain, and at the National Fine Arts
School Prilidiano Pueyrredón, in Argentina. She
performed a rigorous academic graduation, combining oil on canvas and engraving with subtle
collages that amplify the paintings up to transforming them in an assembling work, very rich
pictorially, reflecting the past in the present.
Keywords: Patricia Di Loreto / daily life / past
in the present.
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Resumo: O presente trabalho analisa a obra

Abstract: The present work analyzes the last

de final de vida, obra póstuma de Eduardo
Chillida, na montanha de Tyndaya. Procurouse analisar esta obra de uma maneira menos
óbvia, tirando partido do seu lado imagético,
procurando referências na arte, mas também
na literatura, ao longo de vários séculos. Como
metodologia utilizou-se um Atlas de Imagens,
ou seja um pensamento que parte verdadeiramente de imagens, baseado no Atlas
Menmosyne de Aby Warburg. Esta obra revelou-se totalmente sobredeterminada: nada é o
que parece ser.
Palavras chave: Chillida / Tyndaya / Espaço
/ Vazio.

work (posthumous) of Eduardo Chillida, in the
mountain of Tyndaya. It was sought to analyze
this work in a less obvious way, taking advantage
of its imaginary side, looking for references in
art, but also in literature, for several centuries.
As a methodology was used an Atlas of Images,
that is a thought that starts from images, based
on Atlas Menmosyne of Aby Warburg. This work
has proved totally overdetermined: nothing is
what it seems to be.
Keywords: Chillida / Tyndaya / Space / Void.
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dos pilares básicos
en la poética fílmica
de Lois Patiño
Landscape and painting: two basic pillars
in cinematography of Lois Patiño
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Resumen: A medio camino entre el cine y el vi-

Abstract: Halfway between film and video art,

deoarte, el trabajo de Lois Patiño (Vigo, 1983)
presenta una vinculación muy estrecha con
la pintura, un modo de mirar que se acerca al
lenguaje pictórico para detenerse en la relación
entre el hombre y el paisaje, bebiendo directamente de la pintura del romanticismo inglés y
alemán. El presente artículo analizará el trabajo de Lois Patiño en relación con algunas de
las obras y autores (Caspar David Friedrich,
William Turner, Mark Rothko) icónicos de la
Historia del Arte.
Palabras clave: Lois Patiño / cine.

the work of Lois Patiño (Vigo, 1983) presents a
very close link with painting, a way of looking
that approaches pictorial language to dwell on the
relationship between man and landscape , coming
directly from the English and German romantism. The present article will analyze the work
of Lois Patiño in relation to some of the works
and authors (Caspar David Friedrich, William
Turner, Mark Rothko) iconic of the History of Art.
Keywords: Lois Patiño / film.
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Resumo: O estudo analisa um conjunto de

Abstract: The paper analyses a set of drawings of

desenhos do “Caderno de Figueiras” de Júlio
Pomar, enquadrados na simplicidade visual do
reconhecimento e expressão da forma, e através da experiencia do desenhador na temporalidade e geometria do instante. A abordagem
orienta-se pela produção de linhas e manchas,
e desenvolve-se através da enumeração de fatores de organização: i) rede de linhas e densidade gráfica, ii) gestualidade da curva e medição de variações, iii) linearidade do riscador
e pincelada sobreposta, iv) abertura do contorno e composição de vazios e v) fluidez espacial
e expressão visual.
Palavras chave: Desenho / Desenhador /
Simplicidade / Júlio Pomar / Portugal.

the “Fig Trees Sketchbook” of Júlio Pomar, framed
in the visual simplicity of the recognition and expression of form, and through the experience of
the draughtsperson in the temporality and geometry of the instant. The approach is driven by the
production of lines and stains and is developed
through the enumeration of organizational factors: i) network of lines and graphic density, ii)
gesture of the curve and measurement of variations, iii) linearity of the medium and brushstroke overlapping, iv) opening of the contour and
composition of voids and v) spatial fluidity and
visual expression.
Keywords: Drawing / Draughtsperson / Simplicity / Júlio Pomar / Portugal.
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¿Un trapo roto, una remera
sucia o una genialidad?
Desafíos políticos en la obra
de Agustina Quiles
A Broken Cloth, a Dirty T-Shirt or a Genius?
Political Challenges in Agustina Quiles’ Artwork
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Resumen: Si bien muchos fueron los autores

Abstract: Although many authors have inquired

que indagaron sobre el estatuto de lo artístico,
la obra de Agustina Quiles reinstala la pregunta
sobre si es arte o no, evidenciando la complejidad y la dinámica de los procesos de producción y recepción de las imágenes contemporáneas. El presente trabajo indaga cómo esta
obra rodea la dimensión política desde aproximaciones poéticas, formales y discursivas más
allá de la intención de la artista, dado que dicha
categoría está determinada por la lectura y la
interpretación del público.
Palabras clave: Arte Contemporáneo /
Política / Agustina Quiles.

into the artistic status, Agustina Quiles’ artwork
reinstalls the question about whether is it art or
not, evidencing the complexity and dynamics of
the processes of production and reception of contemporary images. This paper explores how this
artwork surrounds the political dimension from
poetic, formal and discursive approaches beyond
the artist’s intention, since that category is determined by public’s reading and interpretation.
Keywords: Contemporary Art / Political / Agustina Quiles.

The Uncanny in the work of Michaël Borremans
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Resumo: A partir do texto de Freud e atenden-

Abstract: From the text of Freud and taking into

do à génese estética do Uncanny, pretende-se
propor uma reflexão sobre a sua viabilidade
conceptual e prática no imaginário pictórico do
pintor Michaël Borremans. As pinturas deste
autor, focam-se essencialmente numa temática aliada ao ser humano, contendo sempre
uma atmosfera surrealista, que cria de forma
ilusória imagens de uma estranha familiaridade, cheias de melancolia e estranhos pressentimentos. Partindo da análise de várias
pinturas, pretende-se pensar sobre a abordagem do autor em termos da retórica da
imagem, e de que forma o uncanny se manifesta na frágil dicotomia entre aquilo que se
percebe e aquilo que se concebe, na sugestão
mas constante negação de uma legibilidade
palpável, não apenas pela temática utilizada,
mas, essencialmente, pela criação de narrativas ambivalentes que suscitam o sentimento de algo ameaçadoramente estranho.
Palavras chave: Michaël Borremans /
Pintura / Uncanny.

account the aesthetic genesis of the Uncanny concept, it is proposed a reflection on its conceptual
and practical viability inside the pictorial work of
the painter Michaël Borremans. The paintings of
this author focus essentially on a thematic allied
to the human being, but always containing a surrealist atmosphere, which illusively creates images
of a strange familiarity, full of melancholy and
strange forebodings. Starting from the analysis of
several paintings, it is intended to think about the
author’s approach in terms of the rhetoric of the
image, and how the uncanny manifests itself in
the fragile dichotomy between what is perceived
and what is conceived, in the suggestion but constant negation of a palpable readability, not only
by the theme used, but, essentially, by the creation
of ambivalent narratives that arouse the feeling
of something threateningly strange.
Keywords: Michaël Borremans / Painting /
Uncanny.
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Annika von Hausswolff:
fingindo a realidade
Annika von Hausswolff: faking reality
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Resumo: O artigo propõe a revelação da obra

Abstract: The article proposes the revelation of

de Annika von Hausswolff, concretamente
ideias e conceitos ligados à encenação e à imagem fotográfica que resultaram de um diálogo com a própria artista. Aqui serão apuradas
questões inerentes à prática artística: processos, inquietações e certezas; na qual a intimidade foi cúmplice e performativa uma vez que
dialogada entre duas artistas. E a obra de arte
representou, por isso, um ponto de encontro,
um motivo de celebração e o traçar de uma história em conjunto.
Palavras chave: Intimidade / Olhar / Autorepresentação / Encenação / Realidade Vs
Ficção.

Annika von Hausswolff ’s work, concretely ideas
and concepts related to staging and the photographic image that rose from a dialogue with
the artist herself. The article herein overhauls
issues inherent to the artistic practice: processes, anxieties and certainties; in which intimacy
was complicit and performative since it was
dialogued between two artists. The work of art
represented, therefore, a meeting point, a reason for celebration and to draw a story together.
Keywords: Intimancy / Gaze, Self-Representation / Staging / Reality Vs Fiction.

Between function and gesture expression:
the functional poetic in graphic work
of Aurelindo Jaime Ceia
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Resumo: A obra gráfica do designer Aurelindo

Abstract: The graphic work of the designer Au-

Jaime Ceia (Portalegre, 1944) é dialética, propondo um caminho entre ideias, que se efetiva
entre a dimensão funcional e a expressão artística. O plano é entendido como território de
afetos e espaço de afirmação, onde processos
de comunicação são pontuados por tensões,
não só formais como ideológicas. A modernidade e universalidade destacam-se nas suas
composições, evidenciando uma estética
funcional na abordagem tipográfica e nos elementos gráficos em confronto com a expressividade plástica. Assim se manifesta o jogo no
enredo de forças que se concretizam no plano.
Palavras chave: design de comunicação /
funcionalidade / expressão / poética.

relindo Jaime Ceia (Portalegre, 1944) is dialectical, proposing a path between ideas, which comes
together between the functional dimension and
the artistic expression. The composition is understood as a territory of affections and affirmation,
where communication processes are punctuated
by tensions, not only formal but ideological as
well. The modernity and universality stand out in
the compositions, displaying a functional aesthetic in the typographic approach and in the graphic
elements, in contrast with the plastic expressiveness. Thus, the game manifests itself on the forces
plot that come together in the composition.
Keywords: communication design / expression
/ poetics.
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Bego Antón: em busca
de singularidades
Bego Antón: in search of singularities
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Resumo: O presente artigo apresenta e des-

Abstract: The following article presents and de-

envolve uma breve reflexão sobre a obra da
fotógrafa basca Bego Antón, nascida de uma
curiosidade invulgar por pequenos grupos de
indivíduos que partilham crenças, gostos ou
estilos de vida peculiares, numa exploração
alargada dos comportamentos humanos. Ao
longo do texto é analisada não só a sua relação
humanizada com o processo fotográfico e com
os temas que fotografa, mas também os seus
projetos mais significativos. Conclui-se que a
obra de Antón é um elogio à singularidade dos
indivíduos, e à diferença que enriquece o vasto campo das crenças, atitudes e afetos de um
vasto panorama social.
Palavras chave: Bego Antón / Fotografia /
Novo documentalismo / Singularidade.

velops a brief reflection on the work of the basque
photographer Bego Antón, triggered by an unusual curiosity for small groups of people who share
peculiar beliefs, likings or lifestyles, in a broad
exploration of human behaviors. Throughout
the text not only her humanized relation with
photography and her subjects of interest are
analyzed but also her most significant projects.
It is concluded that Antón’s work is a singular
praise to singular individuals, and to the difference that enriches the vast field of beliefs, attitudes and affections of a vast social panorama.
Keywords: Bego Antón / Photography / New
documentalism / Singularity.
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Resumo: O trabalho de Liene Bosquê filia de

Abstract: Liéne Bosquê investigates the passage

uma investigação sistemática sobre a passagem do tempo e a forma como percecionamos
um determinado lugar através da presença e
ausência de quem anteriormente o habitou. A
sua prática artística decorre de múltiplos processos de moldagem, impressão e apropriação
de fragmentos arquitectónicos que se autonomizam na duplicação de linhas e volumes
característicos dos edifícios. Conduzindo um
aprofundamento da obra “Interior/Exterior”,
que Bosquê desenvolveu na cidade de Lisboa,
o presente texto apresenta os seus registos tangíveis como uma membrana que expõe o avesso do espaço e a textura do tempo.
Palavras chave: Superfície / Matéria /
Memória / Tempo.

of time, which changes place and how we look at
place, through the presence and absence of who inhabit these places. Liene Bosquê’s working process
includes imprint, mold making and appropriation of architectural fragments. Using materials
such as latex, clay, plaster, and fibers she collects
and retains characteristic relays of buildings on
another surfaces, eliciting notions of temporality,
fragility, memory and history. With the focus on
the site-specifics work “Interior/Exterior”, held
in the city of Lisbon, this paper aims to reveal her
tangible registers as a membrane which exposes
the reverse of space and the texture of time.
Keywords: Surface / Matter / Memory / Time.
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Mirabilia: os curiosos
gabinetes de Luiz Zerbini
e José Rufino
Mirabilia: the curious cabinets
of Luiz Zerbini and José Rufino
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Resumo: Os modos de expor dados pela fic-

cionalidade e ativação de trabalhos artísticos
se colocam no Contemporâneo como poética para alguns artistas. Os trabalhos e exposições dos artistas brasileiros Luiz Zerbini e
José Rufino — referidos no artigo — transitam
neste universo. A abordagem do tema reside
na análise da concepção dos trabalhos artísticos que fabulam a lógica expositiva dos
Gabinetes de Curiosidades — espaço protomuseal — e que se oferecem como se sobreviessem de um mundo pré-objetivo cujo
efeito estético de tal ficcionalidade reside no
encantamento do sentimento maravilhoso.
Palavras chave: Zerbini / Rufino / gabinetes
de curiosidades / exposições.

Abstract: Different ways of exhibiting data

through the fictionality and activation of artworks have emerged in contemporary times as a
poetic language for some artists. The works and
exhibitions of Brazilian artists Luiz Zerbini and
José Rufino — the focus of the article — transit
through this realm. The approach consists of analyzing the conception of artworks that fabulate the
exhibition rationale of the Cabinets of Curiosities
— proto-museum spaces — and are presented as
if they had survived a pre-objective world, where
the aesthetic effect of this fictionality resides in the
enchantment of the sense of wonder.
Keywords: Zerbini / Rufino / cabinets of curiosities / expositions.
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Resumen: En este trabajo se realiza una apro-

ximación conceptual a la arquitectura mental de las producciones del diseñador Alberto
Corazón (Madrid, 1942), Premio Nacional de
Diseño en España en 1989, identificando así
el compromiso y los valores, en los que pervive el artista plástico para convertirse en
una referencia en el mundo del diseño y de la
identidad corporativa. Se trata de un trabajo
basado en el análisis de contenido y la performatividad, en el que destaca, finalmente,
la capacidad del artista para mantener intacto su talento creador, adaptado desde el compromiso social a las demandas de una sociedad española en profunda transformación.
Palabras clave: Diseño / artes visuales / arte
conceptual / creación / publicidad.

Abstract: This paper contains a conceptual ap-

proach to the mental architecture of the productions of the designer Alberto Corazón (Madrid,
1942), National Design Prize in Spain in 1989. It
is remarkable the social commitment and values
in the work of this plastic artist, becoming a reference in the world of design and corporate identity.
The methodology applied has been content analysis and performativity. As a principal conclusion,
the artist’s ability to keep intact his creative talent,
adapted from social compromise to the demands
of a Spanish society in transformation.
Keywords: Design / visual arts / conceptual art
/ creation / advertising.
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Resumen: Se trata de una experiencia que se

convierte en un diálogo a tres, dos artistas y
el paisaje, que incluye la sociedad que lo ha
habitado, el tercer artista. El lugar se desborda de lo estrictamente geográfico para ser
visto como escenario de vivencias, obra de
arte público. En las derivas previas y en investigar el contexto hemos reconocido olvidos geopolíticos y vivenciales, estos últimos
los que sufren los procesos de migración y
provocan el paisaje de la España vacía de las
zonas rurales y del interior. La lucha entre el
campo y la industria, la falta de agua… y sobre todo de proyectos.
Palabras clave: Dialogo / experiencia paisaje /
obra inmaterial / arte público / ruina agrícola.

Abstract: This is about an experience that be-

comes a dialogue among three, two artists and the
landscape, including the society that has inhabited it, the third artist. The place goes further than
a strictly geographical scenery as to be considered
a scene of experiences, a work of public art. In
previous dérives and in our research of the context
we have recognized geopolitical and experimental
forgetfulness, caused by processes of migration
that have generated the landscape of the empty
Spain in rural and interior zones. The struggle
between the countryside and the industry, the
lack of water ... and, above all, projects.
Keywords: Dialogue / landscape experience /
immaterial artwork / public art / rural ruin.
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A pele bordada, o corpo
presente e o tempo tangível
na obra de Ana Teresa Barboza
The Embroidered Skin, Body and tangible
time in Ana Teresa Barboza work
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Resumo: Este texto apresenta uma abor-

Abstract: This paper presents an approach to the

dagem ao percurso artístico de Ana Teresa
Barboza que, desde 2004 conjuga as técnicas têxteis do bordado, do crochet ou da
tecelagem com a fotografia, o desenho e a
instalação. Aprofundando as ligações entre
tecido/pele, bordado e corpo (entendido nas
suas dimensões biológicas, psicológicas, sociais e performáticas) ou explorando a dicotomia entre estruturas artificiais (de fabrico
manual) e as estruturas naturais/orgânicas a
artista interpela um conjunto de questões de
género, de estatuto bem com a inscrição do
tempo na obra de arte.
Palavras chave: Arte têxtil / bordado / corpo
/ tempo.

artistic career of Ana Teresa Barboza that since
2004 combines textile techniques of embroidery,
crochet or weave with photography, drawing and
installation. Deepening the links between fabric
/ skin, embroidery and body (understood in its
biological, psychological, social and performative
dimensions) or exploring the dichotomy between
artificial structures (of manual manufacture)
and the natural / organic structures the artist
addresses a set of questions of genre, status as well
as the time’s inscription in artwork.
Keywords: Textile art / embroidery / body / time.
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Resumo: O texto analisa alguns projetos des-

Abstract: The text analyzes some projects of Jo-

envolvidos por Josefina Gulisasti, pela artista
visual chilena. Através da pintura de natureza
morta ou de espaços da memória problematiza as ligações entre cultura material, tempo,
espaço e memória. Estes temas, considerados “menores” pela história da arte, surgem
como realidades imagéticas capazes de convocar dimensões de ordem técnica, poética,
ideológica e histórica que configuram a pintura como espaço de reflexão crítica acerca
do passado e do presente.
Palavras chave: Cultura material / memória / natureza morta / museu / pilhagem.

sefina Gulisasti, a Chilean visual artist. Through
still life painting or spaces of memory, the artist
problematizes the connections between material
culture, time, space and memory. These themes,
considered “minor” by art history emerge as
imagery realities able to summon technical, poetic, historical and ideological dimensions that
configure painting as a critical space of reflection
about past and present time.
Keywords: Material culture / memory / still
life / museum / plunder.
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Resumo: O presente artigo pretende analisar a

forma como, na sua obra, Susana Anágua cria
analogias metafóricas ou simbólicas entre os
elementos naturais, sistemas orgânicos ou estruturas sociais e humanas, e os objetos industriais construídos, modificados, mecanizados
ou esquematizados. Essas metáforas são construídas através de uma espécie de processo de
reciclagem do sentido, do significado e da funcionalidade do objecto industrial.
Palavras chave: Arte / ciência / escultura /
instalação / vídeo.

Abstract: The aim of this paper is to analyze
Susana Anágua’s work to see how she creates
metaphorical or symbolic analogies between the
natural elements, organic systems or social and
human structures, and the constructed, modified,
mechanized or schematized industrial objects.
Those metaphors are constructed through a kind
of recycling process of the sense, the meaning and
the functionality of the industrial object.
Keywords: Art / installation / science / sculpture
/ video.
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Resumo: O artista mexicano Héctor Zamora

Abstract: The Mexican artist Hector Zamora

(1974) utiliza o barco como o protagonista de sua performance-instalação Ordem e
Progresso(2017, 2016, 2012) e, ao propor novas
versões deste trabalho, ele acaba por recontextualizá-lo e ressignificá-lo. Diante de sua
versão em Lisboa, Portugal, somos resgatados
pelo espetáculo dirigido pelo artista e executado por imigrantes viajantes. Questões políticas, sociais e culturais são potencializadas pelo
objeto(barco) enquanto lugar transposto para
um lugar sem lugar.
Palavras chave: Barco / espaço / lugar /
Héctor Zamora.

(1974) turns the boat into the main character
of his performance-installation “Ordem e Progresso” (2017, 2016, 2012) and, by creating new
versions of it, he continuously gives new context
and meaning to his art. At his version in Lisbon,
Portugal, we are taken by the spectacle directed
by the artist and starred by imigrants in route.
Political, social and cultural issues are enhanced
by the object (boat) as a place transposed to anotar site where it does not belong.
Keywords: Boat / space / place / Héctor Zamora.

145

Lugares transpostos

146

O corpo do artista
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uma análise sobre a série
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de Mariane Rotter
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“My point of view” of Mariane Rotter
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Resumo: O presente artigo trata da obra

Abstract: The present article is about the art work

da artista brasileira Mariane Rotter (1975)
que por meio de imagens fotográficas busca refletir sobre sua condição no mundo.
Na série “Meu ponto de vista”, iniciada em
2001, Rotter expõe o seu cotidiano com um
enquadramento muito definido. Se ao longo
da história da arte muitos criadores fixaram
sua própria imagem como marca da autorreflexão, o que conferiu às obras um caráter
autobiográfico, as fotografias de Rotter, mostram os autorretratos que são possíveis.
Palavras chave: Corpo / autorretrato / arte-contemporânea.

of the Brazilian artist Mariane Rotter (1975),
which through photographic images seeks to
reflect about her condition in the world. On the
series “My point of view”, which started in 2001,
Rotter exposes her daily routine through a very
defined framework. If along the history of art
many creators fixed their own images as marks
of self-reflection, which gave an autobiographical
status, the images of Rotter’s work show us selfportraits that are possible.
Keywords: Body / self-portraits / contemporaryart.

Leandro Machado and the process
of painting analysis
VIVIANE GIL ARAÚJO*

*Brasil, Desenho.
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Resumo: O presente artigo visa compreen-

Abstract: The present article aims to understand

der como a pintura contemporânea dialoga
com as regras da tradição. Tomamos como
exemplar para análise a obra do artista brasileiro Lendro Machado (1970), que realiza
uma série de experimentações que acolhem
o atual espírito do tempo que é investigativo
e propositor. A problematização da mancha é
recorrente desde os seus primeiros trabalhos
que tinham a característica de serem realizados a partir de materias impróprios para a
pintura. Atualmente Machado segue analisando os elementos fundamentais da linguagem da pintura, expandindo suas pesquisas
em direção à cor e ao suporte.
Palavras chave: Pintura / tradição / arte-contemporânea.

how the contemporary painting dialogues with the
rules of tradition. For instance, we analyzed the
work of the Brazilian artist Leandro Machado
(1970), which realized a series of experimentations that host the investigative and propose
spirit of the time. The problematization of the
stink on the painting is constant since his early
works, which were made of materials unsuitable
for paintings. Currently, Machado remains analyzing the fundamentals elements of painting’s
language expanding his research towards both
color and support.
Keywords: Paintings / tradition / contemporary-art.
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O transeunte criador na análise
do processo de criação
da obra Forty-Part Motet
de Janet Cardiff
The creative passer-by in the analysis
of the process of creation of the work
Forty-Part Motet by Janet Cardiff
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Resumo: Este artigo indica o público como

Abstract: This article indicates the public as a

colaborador na instalação sonora Forty-Part
Motet localizada no Instituto Inhotim, Brasil.
Para tanto apresenta a obra em questão, aspectos da atuação do público/participante,
bem como elementos do projeto poético da
artista Janet Cardiff, que englobam o emprego do som como materialidade da obra, a ressignificação do espaço e da memória e o uso
de recursos tecnológicos.
Palavras chave: Forty-Part Motet / Janet
Cardiff / Inhotim / Processo de criação /
Som.

collaborator in the Forty-Part Motet sound installation located at Instituto Inhotim, Brazil.
In order to do so, she presents the work in question, aspects of the performance of the audience
/ participant, as well as elements of the poetic
project of the artist Janet Cardiff, which include
the use of sound as materiality of the work, the
re-signification of space and memory and the use
of resources technological developments.
Keywords: Forty-Part Motet / Janet Cardiff /
Inhotim / Creation process / Sound.

A clipping in Mário Röhnelt’s work:
a veiled homoerotic view with masculine
bodies as reference
WALTER KARWATZKI* & LURDI BLAUTH**

*Brasil. Artista visual no campo da fotografia.
AFILIAÇÃO: Instituto Federal do RS — Campus Porto Alegre. Rua Coronel Vicente, 281. Centro Histórico. Porto Alegre — RS.
Brasil. CEP: 90.030-041. E-mail: walter.k@poa.ifrs.edu.br

**Brasil, artista visual.
AFILIAÇÃO: Universidade Feevale, Campus I: Av. Dr. Maurício Cardoso, 510 — Bairro Hamburgo Velho Novo — Hamburgo.
RS — CEP 93.510-235. E-mail: : lurdib@feevale.br

Resumo: Mário Röhnelt é um artista visual

Abstract: Mário Röhnelt is a visual artist who

que apresenta uma produção poética cuja temática está vinculada ao homoerotismo. Sua
produção tem inicio na década de 1980 e parte
de seu acervo pessoal. A produção consiste em
composições marcadas pela autorreferência
em obras em que o corpo masculino se assemelha, em muito, ao do autor: esguio, frágil.
Palavras chave: Produção poética / corpo /
homoerótico / masculino.

presents a poetic production whose theme is
linked to homoerotism. His production began in
the 1980s and had as starting point his personal
collection. The production consists of compositions marked by self-reference in works in which
the male body closely resembles that of the author:
slender, fragile.
Keywords: Poetic production / body / homoerotic
/ male.
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Clarovermelho e Claroverde:
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Resumo: O eminente caráter temporal das pin-

Abstract: The eminent temporal character

turas Clarovermelho e Claroverde, ambas de
1959, do pintor brasileiro Aluísio Carvão, revela proximidade com as práticas construtivistas
européias revistas no âmbito do Concretismo
e Neoconcretismo no Brasil. Ambas possuem
uma estrutura espiralada cuja temporalidade
e devir percebem-se de modo centrífugo ou
centrípeto. A estrutura espaço-temporal anuncia o caráter fenomenal do Neoconcretismo,
em que os aspectos experimental e processual
ganham dimensões relevantes.
Palavras chave: Pintura / espaço / tempo.

of the Clarovermelho and Claroverde paintings, both from 1959, by the Brazilian painter
Aluísio Carvão, reveals proximity to European
constructivist practices reviewed in Concretism
and Neoconcretism in Brazil. Both have a spiral
structure whose temporality and becoming are
perceived in a centrifugal or centripetal way.
The space-temporal structure announces the
phenomenal character of Neoconcretism, in
which the experimental and processual aspects
gain relevant dimensions.
Keywords: Painting / space / time.
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Resumo: ¿Qué es realmente un edifício, tan

Abstract: What is really a building, just the sum

solo la suma de sus materiales? ¿De qué modo
cristalizan los lugares momentos de historia?
¿Es posible asumir ante ellos y por su mediación una conciencia activa? ¿Pueden dotarnos de agencia para redefinir el papel que
nos ha sido asignado en los diseños urbanos?
Cuestiones que se sitúan en el centro de la actividad artística de Lara Almarcegui y en relación a las cuales la artista construía, en el contexto de la Bienal de Venecia 2013, los dos ejes
de su participación en la misma, esto es, una
instalación -albergada por el propio pabellón
español- que incorporaba los materiales que lo
componen y sus pesos exactos; y un video que
hace referencia a un descampado específico, la
isla que es, a su vez, producto de la deposición
de restos de cristales de Murano. Ambos planteamientos plásticos permitieron a Almarcegui
proyectar una contemplación crítica, de corte
antropológico, sobre la concepción de la civilización y sus avatares.
Palavras chave: Lara Almarcegui / memoria
/ agencia / material / lugar / historia.

of its materials? How do places crystallize moments of history? Is it possible to assume an active conscience in relation to certain locations and
through their mediation? Can they endow us with
an agency to redefine the role that has been assigned to us in urban designs? Issues that are at the
center of the artistic activity of Lara Almarcegui
and in relation to which the artist constructed, in
the context of the Venice Biennale 2013, the two
axes of her participation in it, that is, an installation -housed by the Spanish pavilion itself- which
incorporated the materials that make it up and
their exact weights; and a video that refers to a
specific wasteland, the island that is the product
of the deposition of Murano glass remains. Both
plastic approaches allowed Almarcegui to project a critical, anthropological, contemplation
on the conception of civilization and its avatars.
Keywords: Lara Almarcegui / memory / agency
/ material / place / history.
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Investigação em Design e da plataforma Montanha Mágica* Arte e Paisagem. Integra
a COOLABORA, cooperativa de intervenção social.
EDUARDO FIGUEIREDO VIEIRA DA CUNHA (Brasil). É pintor, e nasceu em Porto
Alegre, Brasil, em 1956. É professor do Programa de Pós-Graduação em Artes
Visuais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde trabalha desde 1985.
É Doutor em Artes pela Université de Paris-1 (2001), e tem MFA na City University
de Nova York (1990).

HEITOR ALVELOS (Portugal). PhD Design (Royal College of Art, 2003). MFA Comunicação Visual (School of the Art Institute of Chicago, 1992). Professor de Design e Novos
Media na Universidade do Porto. Director do Plano Doutoral em Design (U.Porto /
U.Aveiro/ UPTEC / ID+). Director na U.Porto do Instituto de Investigação em Design,
Media e Cultura / Unexpected Media Lab. Presidente do Conselho Científico (CSH)
da Fundação para a Ciência e Tecnologia (2016-actualidade, membro 2010-2016).
Comissário, FuturePlaces medialab para a cidadania, desde 2008. Outreach Director
do Programa UTAustin-Portugal em media digitais (2010-2014). Membro da Academia
Europaea. Membro do Executive Board da European Academy of Design e do Advisory Board for Digital Communities do Prix Ars Electronica. Desde 2000, desenvolve
trabalho audiovisual e cenográfico com as editoras Touch, Cronica Electronica, Ash
International e Tapeworm. É Embaixador em Portugal do projecto KREV desde 2001.
Desenvolve desde 2002 o laboratório conceptual Autodigest. Co-dirige a editora de
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Congreso de Psicodrama”; Pontevedra, (2015); CGAC, Santiago de Compostela,
(2016); Palácio da Instrução Estevão de Mendonça; Cuiaba, Brasil (2016) o “Acción.
Sprin(t), Universidad Complutense, Madrid (2017).
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música aleatória 3-33.me desde 2012 e o weltschmerz icon Antifluffy desde 2013.
Investigação recente nas áreas das implicações lexicais dos novos media, ecologia
da percepção e criminologia cultural. www.benevolentanger.org
ILÍDIO SALTEIRO (Portugal). Licenciado em Artes Plásticas / Pintura na Escola Superior
de Belas Artes de Lisboa (1979), mestre em História da Arte na Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (1987), doutor em Belas-Artes
Pintura na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (2006). Formador
Certificado pelo Conselho Cientifico e Pedagógico da Formação Continua nas áreas
de Expressões, História da Arte e Materiais e Técnicas de Expressão Plástica, desde
2007. Professor da área da Pintura na FBAUL. Vice-presidente do CIEBA e membro
dos Conselhos Editoriais da Revistas Estudio, Croma Gama, Matéria Prima e Teorias
da Arte. Artista-plástico pintor com trinta exposições individuais desde 1979 (duas
das últimas exposições foram O Centro do Mundo, no Museu Militar de Lisboa entre
maio e setembro de 2013 e Faróis e Tempestades na Galeria da FBAUL em janeiro
de 2018), e com obra presente em muitas coleções das quais destacamos a da Caixa
Geral de Depósitos. Curador desde 2011 com os projetos GAB-A, Galeria Abertas
das Belas-Artes (desde 2011 na FBAUL), A Sala da Ruth (Agosto de 2015, Casa
das Artes de Tavira), Evocação (2016-2019, no Museu Militar de Lisboa) e Dinheiro
(projecto expositivo internacional de colaboração entre Instituto de Economia e Gestão,
Universidade de Múrcia e Faculdade de Belas Artes da UL).
JOÃO PAULO QUEIROZ (Portugal). Curso Superior de Pintura pela Escola Superior de
Belas-Artes de Lisboa. Mestre em Comunicação, Cultura, e Tecnologias de Informação
pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE). Doutor em
Belas-Artes pela Universidade de Lisboa. É professor na Faculdade de Belas-Artes
desta Universidade (FBAUL). Professor nos cursos de doutoramento em Ensino da
Universidade do Porto e de doutoramento em Artes da Universidade de Sevilha.
Coordenador do Congresso Internacional CSO (anual, desde 2010) e diretor das
revistas académicas :Estúdio, ISSN 1647-6158, Gama ISSN 2182-8539, e Croma
ISSN 2182-8547. Coordenador do Congresso Matéria-Prima, Práticas das Artes
Visuais no Ensino Básico e Secundário (anual, desde 2012). Dirige também a Revista
Matéria-Prima, ISSN 2182-9756. Membro de diversas comissões e painéis científicos,
de avaliação, e conselhos editoriais. Presidente do Centro de Investigação CIEBA,
da ULisboa. Presidente da Sociedade Nacional de Belas-Artes, Portugal. Diversas
exposições individuais de pintura. Prémio de Pintura Gustavo Cordeiro Ramos pela
Academia Nacional de Belas-Artes em 2004.
J. PAULO SERRA (Portugal). Licenciado em Filosofia pela Faculdade de Letras de
Lisboa e Mestre, Doutor e Agregado em Ciências da Comunicação pela UBI, onde
é Professor Catedrático no Departamento de Comunicação e Artes e investigador no
LabCom.IFP. É o atual presidente da Sopcom. É autor dos livros A Informação como
Utopia (1998), Informação e Sentido (2003) e Manual de Teoria da Comunicação (2008)
e co-autor do livro Informação e Persuasão na Web(2009). É coorganizador de várias
obras, a última das quais A televisão ubíqua (2015). Tem ainda vários capítulos de
livros e artigos publicados em obras coletivas e revistas.
JOÃO CASTRO SILVA (Portugal, 1966). Doutor em Escultura pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (FBAUL). Mestre em História da Arte pela Universidade
Lusíada de Lisboa. Licenciado em Escultura pela FBAUL. É Professor de Escultura nos
diversos ciclos de estudos — Licenciatura, Mestrado e Doutoramento — do curso
de Escultura da FBAUL e coordenador do primeiro ciclo de estudos desta área. Tem
coordenado diversas exposições de escultura e residências artísticas, estas últimas
no âmbito da intervenção na paisagem. Desenvolve investigação plástica na área da
escultura de talhe directo em madeira, intervenções no espaço público e na paisagem.
Expõe regularmente desde 1990 e tem obra pública em Portugal e no estrangeiro.
Participa em simpósios, ganhou diversos prémios e está representado em colecções
nacionais e internacionais.

JOSEP MONTOYA HORTELANO (Espanha). Estudios en la Facultad de Bellas Artes de
la universidad de Barcelona, Licenciado en Bellas Artes (1990-1995) Doctor en Bellas
Artes por la Universidad de Barcelona (2002), Master en Política Docente Universitária
(2006-2007), Licenciado en Artes Escénicas por el Instituto del Teatro Barcelona 19861990. Secretario Académico del Departamento de Pintura 2004 — 2008. Vicedecano
de cultura i Estudiantes 2008 — 2012. Actualmente, Coordinador y profesor del
Master Producció Artística i Recerca ProDart, miembro de la Comisió de Coordinació
i Seguiment de Qualitat de Màsters i Postgraus de la Facultad de Bellas Artes de
Barcelona. Miembro de la Comisión de Evaluación Interna — CAI — de la Facultad
de Bellas artes U.B. Obras en: Colecció Testimoni La Caixa (Barcelona), Colección
Ayuntamiento de Barcelona, Colección L’Oreal de Pintura (Madrid), Colección BBV
Barcelona, Coleción Todisa grupo Bertelsmann, Coleción Patrimoni de la Universidad
de Barcelona, Beca de la Fundación Amigò Cuyás, Barcelona. Coleciones privadas
en España (Madrid, Barcelona), Inglaterra (Londres) y Alemania (Manheim).
JOSU REKALDE (Espanha, Amorebieta — País Vasco, 1959) Compagina la creación
artística con la de profesor catedrático en la Facultad de Bellas Artes de La universidad del País Vasco. Su campo de trabajo es multidisciplinar aunque su faceta más
conocida es la relacionada con el video y las nuevas tecnologías. Los temas que
trabaja se desplazan desde el intimismo a la relación social, desde el Yo al Otro,
desde lo metalingüístico a lo narrativo. Ha publicado numerosos artículos y libros
entre los que destacamos: The Technological “Interface” in Contemporary Art en
Innovation: Economic, Social and Cultural Aspects. University of Nevada, (2011). En
los márgenes del arte cibernético en Lo tecnológico en el arte.. Ed. Virus. Barcelona.
(1997). Bideo-Artea Euskal Herrian. Editorial Kriselu. Donostia.(1988). El vídeo, un
soporte temporal para el arte Editorial UPV/EHU.( 1992). Su trabajo artístico ha sido
expuesto y difundido en numerosos lugares entre los que podemos citar el Museo
de Bellas Artes de Bilbao (1995), el Museo de Girona (1997), Espace des Arts de
Tolouse (1998), Mappin Gallery de Sheffield (1998), el Espace d´Art Contemporani
de Castelló (2000), Kornhaus Forun de Berna (2005), Göete Institute de Roma (2004),
Espacio menos1 de Madrid (2006), Na Solyanke Art Gallery de Moscu (2011) y
como director artístico de la Opera de Cámara Kaiser Von Atlantis de Victor Ullman
(Bilbao y Vitoria-Gasteiz 2008), galería Na Solyanke de Moscú (2011), ARTISTS AS
CATALYSTS Ars Electronica (2013).
JUAN CARLOS MEANA (Espanha). Doctor em Bellas Artes pela Universidad do País
Basco. Estudos na ENSBA, Paris (1987-89) con C.Boltanski. Desde 1993 é professor
do Departamento de Pintura da Universidade de Vigo. Numerosas exposições individuais e coletivas, com vários prémios e distinções. Realiza un trabajo de reflexión
sobre la práctica artística contemporánea y la docencia del arte, habiendo publicado
artículos, dos libros monográficos, dirigido tesis doctorales y formado parte de grupos de investigación. Sus creaciones e investigación se han desarrollado en torno a
varias temáticas como es el mito de Narciso y los numerosos recursos plásticos de
la imagen en el espejo; la negación de la imagen como estrategia creativa; o las
tensiones entre individuo y el grupo social al que pertenece, haciendo visible esta
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JOAQUÍN ESCUDER (Espanha). Licenciado en Pintura por la Facultad de Bellas Artes
de la Universidad de Barcelona (1979/1984).Doctorado en Bellas Artes por la
Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia (2001). Ha sido
profesor en las siguientes universidades: Internacional de Catalunya y Murcia; en la
actualidad lo es de la de Zaragoza. Ha sido becario, entre otras, de las siguientes
instituciones: Generalitat de Catalunya, Casa de Velázquez, Grupo Endesa y Real
Academia de España en Roma. Trabaja en cuestiones relacionadas con la visualidad y
la representación en la pintura. Ha expuesto individualmente en Francia y las siguientes
ciudades españolas: Madrid, Valencia, Zaragoza, Palma de Mallorca, Castellón y
Cádiz. Ha participado en numerosas muestras colectivas, destacando en el exterior
las realizadas en Utrecht, Venecia, París y Tokio. Su obra se encuentra representada
en colecciones de instituciones públicas y privadas de España.
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tensión con imágenes, objetos y símbolos. Su trabajo artístico ha sido expuesto, entre
otros lugares, en Stedelijk Museum, Art Berlín, Art Basel, Centro Koldo Mitxelena
(San Sebsastián), Artium (Vitoria), Museo MARCO (Vigo), Museo de Pontevedra o
recientemente en The Stone Space (Londres). Publicou vários escritos e artigos em
catálogos e revistas. Tem dois livros publicados: La ausencia necessária (2015) y
El espacio entre las cosas (2000). Também desenvolve diversos trabalhos de gestão
relacionados com a docência na Facultad de Bellas Artes de Pontevedra (Universidad
de Vigo) onde desempenhou o cargo de decano (diretor), de 2010 a 2015 y dirige
actualmente el programa de Doctorado en arte Contemporáneo.
LUÍS JORGE GONÇALVES (Portugal, 1962). doutorado pela Faculdade de Belas-Artes
da Universidade de Lisboa, em Ciências da Arte e do Património, com a tese Escultura
Romana em Portugal: uma arte no quotidiano. A docência na Faculdade de Belas-Artes
é entre a História da Arte (Pré-História e Antiguidade), a Museologia e a Arqueologia
e Património, nas licenciaturas, nos mestrados de Museologia e Museografia e de
Património Público, Arte e Museologia e no curso de doutoramento. Tem desenvolvido a sua investigação nos domínios da Arte Pré-Histórica, da Escultura Romana e
da Arqueologia Pública e da Paisagem. Desenvolve ainda projetos no domínio da
ilustração reconstitutiva do património, da função da imagem no mundo antigo e dos
interfaces plásticos entre arte pré-histórica e antiga e arte contemporânea. É responsável por exposições monográficas sobre monumentos de vilas e cidades portuguesas.
LUÍSA SANTOS (Portugal, 1980). Licenciada em Design de Comunicação pela Faculdade
de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (2003), Mestre em Curating Contemporary
Art, pela Royal College of Art, Londres (2008) e Doutora em Estudos Culturais pela
Humboldt-Viadrina University, Berlim (2015), com tese intitulada “Art, Cultural Studies and Project Management in projects for social change”. Paralelamente às suas
actividades enquanto curadora é docente e investigadora na Faculdade de Ciências
Humanas da Universidade Católica Portuguesa na área de Estudos de Cultura. Publica
extensivamente em catálogos de exposições e publicações periódicas e académicas.
Membro do IKT, da AICA, do ICOM, e da The British Art Network, da Tate.
MARCOS RIZOLLI (Brasil). Professor Universitário; Pesquisador em Artes; Crítico de Arte
e Curador Independente; Artista Visual.Licenciado em Artes Plásticas (PUC-Campinas,
1980); Mestre e Doutor em Comunicação e Semiótica: Artes (PUC-SP, 1993; 1999);
Pós-Doutorado em Artes (IA-UNESP, 2012). Professor no Programa de Pós-Graduação
em Educação, Arte e História da Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie;
Professor no Núcleo de Design do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Membro de Conselho Editorial: Revista RMC (AGEMCAMP); Trama Interdisciplinar (UPM);
Cachola Mágica (UNIVASF); Pedagogia em Ação (PUC-Minas); Ars Con Temporis
(PMStudium); Poéticas Visuais (UNESP); Estúdio, Croma e Gama (FBA-UL). Membro
de Comitê Científico: CIANTEC (PMStudium); WCCA (COPEQ); CONFIA (IPCA);
CSO (FBA-UL). Membro: Associação Nacional de Pesquisadores em Artes — ANPAP;
Associação Profissional de Artistas Plásticos — APAP; Associação Paulista de Críticos
de Arte — APCA; Associação Brasileira de Criatividade e Inovação — Criabrasilis.
MARGARIDA PRIETO (Portugal). É doutora em Belas-Artes na especialidade de Pintura (doutoramento financiado Bolsa I&D da Fundação para a Ciência e Tecnologia
2008-2012). É Investigadora no Centro de Investigação e Estudos em Belas-Artes da
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa e professora nesta instituição
no Mestrado de Pintura. Dirige a Licenciatura em Artes Visuais da Universidade
Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Sob o pseudónimo Ema M tem realizado
exposições individuais e colectivas, em território nacional e internacional, no campo
da Pintura e do Desenho.

MARILICE CORONA (Brasil). Artista plástica, graduação em Artes Plásticas Bacharelado
em Pintura (1988) e Desenho (1990) pelo Instituto de Artes da Universidade Federal de
Rio Grande do Sul, (UFRGS). Em 2002 defende a dissertação (In) Versões do espaço
pictórico: convenções, paradoxos e ambiguidades no Curso de Mestrado em Poéticas
Visuais do PPG-AVI do Instituto de Artes da UFRGS. Em 2005, ingressa no Curso de
Doutorado em Poéticas Visuais do mesmo programa, dando desdobramento à pesquisa
anterior. Durante o Curso de Doutorado, realiza estágio doutoral de oito meses em
l´Université Paris I — Panthéon Sorbonne-Paris/França, com a co-orientação do Prof.
Dr. Marc Jimenez, Directeur du Laboratoire d’Esthétique Théorique et Appliquée. Em
2009, defende junto ao PPG-AVI do Instituto de Artes da UFRGS a tese intitulada
Autorreferencialidade em Território Partilhado. Além de manter um contínuo trabalho
prático no campo da pintura e do desenho participando de exposições e eventos em
âmbito nacional e internacional, é professora de pintura do Departamento de Artes
Visuais do Instituto de Artes da UFRGS e professora do Programa de Pós-Graduação
em Artes Visuais da mesma instituição. Como pesquisadora, coordena os projetos
de pesquisa Pintura, representação e o diálogo com os novos meios e A representação na pintura contemporânea: procedimentos metapicturais e outras estratégias.
Atualmente faz parte da equipe editorial da Revista Porto Arte do PPGAV-IA/UFRGS
— Porto Alegre/Brasil.
MARISTELA SALVATORI (Brasil). Graduada em Artes Plásticas e Mestre em Artes Visuais pelo Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde é
professora e coordenou o Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais e a Galeria
da Pinacoteca Barão de Santo Ângelo. É Doutora em Arts et Sciences de l´Art pela
Université de Paris I — Panthéon — Sorbonne e realizou Estágio Sênior/CAPES, na
Université Laval, Canadá. Artista residente na Cité Internationale des Arts, em Paris,
e no Centro Frans Masereel, na Antuérpia. Realizou exposições individuais em Paris,
Quebec, México DF, Brasília, Porto Alegre e Curitiba, recebeu prêmios em Paris, Recife,
Ribeirão Preto, Porto Alegre e Curitiba. É Bolsista de Produtividade em Pesquisa do
CNPq e líder do Grupo de Pesquisa Expressões do Múltiplo — CNPq/UFRGS, atua
na formação de novos pesquisadores em Artes com ênfase nas questões relacionados
à arte contemporânea, à gravura e à fotografia.
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MARIA DO CARMO VENEROSO (Brasil). Maria do Carmo Freitas (nome artístico). Artista
pesquisadora e Professora Titular da Escola de Belas Artes da Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG). Doutora em Estudos Literários pela Faculdade de Letras da
UFMG (2000) e Mestre (Master of Fine Arts — MFA) pelo Pratt Institute, New York,
EUA (1984). Bacharel em Belas Artes pela Escola de Belas Artes da UFMG (1978).
Pós-doutorado na Indiana University — Bloomington, EUA (2009), onde foi também
professora visitante (2009), além de coordenar intercâmbio de cooperação com
essa universidade. Trabalha sobre as relações entre as artes, focalizando o campo
ampliado da gravura e do livro de artista e suas interseções e contrapontos com a
escrita e a imagem no contexto da arte contemporânea. Coordena o grupo de pesquisa
(CNPq) Caligrafias e Escrituras. É membro do corpo permanente do Programa de
Pós-Graduação em Artes da Escola de Belas Artes da UFMG que ajudou a fundar,
desde 2001. Coordenou a implantação do primeiro Doutorado em Artes do Estado
de Minas Gerais e quinto do Brasil, na Escola de Belas Artes da UFMG (2006). Tem
exposto sua produção artística no Brasil e no exterior. Publica livros e artigos sobre
suas pesquisas, em jornais e revistas acadêmicas nacionais e internacionais. É Bolsista
de Produtividade em Pesquisa do CNPq e consultora Ad-Hoc da Capes e do CNPq.
É membro do Comitê Brasileiro de História da Arte (CBHA), da Associação Brasileira
de Críticos de Arte (ABCA) e da International Association of Word and Image Studies
(IAWIS). É professora residente no Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares
da UFMG (2015-16).
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MÒNICA FEBRER MARTÍN (Espanha). Licenciada en Bellas Artes por la Universidad
de Barcelona en el 2005 y doctorada en la misma facultad con la tesis “Art i
desig. L’obra artística font de desitjos encoberts“ en el 2009. En los dos casos
premio extraordinario. Actualmente, activa en cuanto a la producción artística
en Manresa colaborando con el ayuntamiento para propagar y fomentar la
cultura i el arte contemporáneo en zonas deprimidas y no elitistas. Colabora en
diferentes revistes especializadas y actualmente imparte docencia en la EASD
(Escuela de Arte i Superior de Diseño) en Vic, Barcelona.
NEIDE MARCONDES (Brasil). Artista visual e professora titular. Doutora em Artes,
Universidade de São Paulo (USP). Publicações especializadas, resenhas, artigos,
anais de congressos, livros. Membro da Associação Nacional de Pesquisa em
Artes Plásticas — ANPAP, Associação Brasileira de Críticos de Arte-ABCA, Associação Internacional de Críticos de Arte-AICA, Conselho Museu da Emigração
e das Comunidades, Fafe, Portugal.
NUNO SACRAMENTO (Portugal). Nuno Sacramento was born in Maputo, Mozambique and has for the past seven years lived and worked in the North East
of Scotland. He was the Director of Scottish Sculpture Workshop in Lumsden,
between 2010 and 2016, and is now the Director of Peacock Visual Arts in
Aberdeen. He is a graduate of the deAppel Curatorial Training Programme and
also completed a PhD by practice in Visual Arts (Shadow Curating) at the School
of Media Arts and Imaging, DJCAD, Dundee. He is currently developing ‘Deep
Maps / geographies from below’, the W OR M (Peacock’s new project Room),
and Free Press a youth-led publishing project. He is involved in research, project
curation, writing and lecturing as well as all things concerned with the everyday
running of small and medium sized arts organisations.
ORLANDO FRANCO MANESCHY (Brasil). Pesquisador, artista, curador independente e crítico. Doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP. Com estágio
pós-doutoral no Centro de Investigação e de Estudos em Belas Artes da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa (CIEBA/FBAUL). É professor
na Universidade Federal do Pará, atuando na graduação e pós-graduação.
Coordenador do grupo de pesquisas Bordas Diluídas (UFPA/CNPq). É editor
da Revista Arteriais — PPGARTES | UFPA. É articulador do Mirante — Território
Móvel, uma plataforma de ação que viabiliza proposições de arte. É curador
da Coleção Amazoniana de Arte da UFPA e de seu ]Arquivo[. Foi um dos cinco
finalista do Prêmio Marcantonio Vilaça Sesi — CNI, 2015, em curadoria. Membro
do Comitê de Indicação do Prêmio PIPA 2018. Membro da Associação Nacional
de Pesquisadores em Artes Plásticas — ANPAP. Como artista tem participado de
exposições e projetos no Brasil e no exterior, como: 36o Arte Pará, 2017, Casa
das Onze Janelas, Belém; Algures, ou o Primeiro Beijo, 35o Arte Pará, Artista
Convidado — Sala Especial, outubro de 2016, Casa das Onze Janelas, Belém;
Outra Natureza, Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, 2015;
Horizonte Generoso — Uma experiência no Pará, Galeria Luciana Caravello,
Rio de Janeiro, 2015; Transborda, Galeria Casa Triângulo, São Paulo, 2015;
Triangulações, Pinacoteca UFAL — Maceió, CCBEU — Belém e MAM — Bahia,
de set. a nov. 2014; Pororoca: A Amazônia no MAR, Museu de Arte do RIo de
Janeiro, 2014 etc. Recebeu, entre outros prêmios, a Bolsa Funarte de Estímulo
à Produção Crítica em Artes (Programa de Bolsas 2008); o Prêmio de Artes
Plásticas Marcantonio Vilaça / Prêmio Procultura de Estímulo às Artes Visuais
2010 da Funarte e o Prêmio Conexões Artes Visuais — MINC | Funarte |
Petrobras 2012, com os quais estruturou a Coleção Amazoniana de Arte da
UFPA, realizando mostras, seminários, site e publicação no Projeto Amazônia,
Lugar da Experiência. Realizou, as seguintes curadorias: Projeto Correspondência
(plataforma de circulação via arte-postal), 2003-2008; Projeto Arte Pará 2008,

PAULA ALMOZARA (Brasil). Bacharel e Licenciada em Artes Plásticas (1989),
Mestre em Artes (1997) e Doutora em Educação (2005) pela Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp). É professora-pesquisadora da Faculdade de
Artes Visuais e do Programa de Pós-Graduação em Linguagens, Mídia e Arte da
PUC-Campinas, onde desenvolve projeto de pesquisa com apoio da Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). De janeiro de 2014
a janeiro de 2018 foi Coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Extensão do
Centro de Linguagem e Comunicação da Pontifícia Universidade Católica de
Campinas (PUC-Campinas) colaborando para a implantação do Programa de
Pós-Graduação em Linguagens, Mídia e Arte (PPG-LIMIAR), do qual foi Coordenadora de dezembro de 2015 até janeiro de 2018. Recebeu em 2014 o
Prêmio Brasil Fotografia, categoria Desenvolvimento de Projetos com pesquisa
sobre a ruptura das noções de reprodutibilidade técnica com experimentações
em fotografia analógica. Possui diversas exposições no Brasil e exterior, com
obras em acervos públicos e particulares. Desde 2006 realiza pesquisa artística
sobre processos gráficos, fotografia e vídeo.
PAULO BERNARDINO BASTOS (Brasil). Doutorado (Ph.D.) em Estudos de Arte.
Articula o seu campo de investigação entre a prática e a teoria, desenvolve o seu
universo de investigação olhando para as imagens produzidas através das várias
mediações tecnológicas. Tem participado em vários eventos internacionais como
conferencista e como artista. Publicações recentes: “Participação colaborativa:
reflexões sobre práticas enquanto artistas visuais”; “Praxis e Poiesis: da prática à
teoria artística — uma abordagem Humanizante”; Exposições recentes: “Olhar
e Experiência: Interferências no Arquivo”, no Museu de Penafiel, (Portugal),
2017; “enhancement: MAKING SENSE”, no i3S — Instituto de Investigação e
Inovação em Saúde, Universidade do Porto, Porto (Portugal), 2016; “Periplos: Arte
Portugués de Hoy”, no Centro de Arte Contemporáneo (CAC) Málaga (Spain),
2016. Conferencias recentes: Keynote Speaker no “15° Encontro Internacional
de Arte e Tecnologia (#15.ART): arte, ação e participação”, Instituto de Artes
da Universidade de Brasília, 2016; Keynote Speaker/Chair no “I Congresso
Brasileiro | VII Workshop: Design & Materiais 2016”, Universidade Anhembi
Morumbi, São Paulo, 2016.
RENATA APARECIDA FELINTO DOS SANTOS (Brasil, 1978). Artista visual e professora adjunta de Teoria da Arte da URCA/CE. Doutora e mestra em Artes
Visuais pelo IA/UNESP e especialista em Curadoria e Educação em Museus pelo
MAC/USP. Realizou na Pinacoteca do Estado de SP, Itaú Cultural, CCSP, dentre
outros espaços. Compôs o conselho editorial da revista O Menelick 2º ato e é
membro da Comissão Científica do Congresso CSO 2017-8 da Faculdade de
Belas Artes de Lisboa. Coordenou o Núcleo de Educação do Museu Afro Brasil.
Recentemente participou das exposições FIAC/ França 2017, Negros Indícios,
na Caixa Cultural/SP e Diálogos Ausentes, no Itaú Cultural. A arte produzida por
mulheres e homens negrodescendentes tem sido tem principal tema de pesquisa.
SUSANA SARDO (Portugal). Etnomusicóloga, Professora Associada na Universidade
de Aveiro e Professora Visitante na Cátedra Cunha Rivara da Universidade de
Goa. Desde 1987 tem desenvolvido trabalho de investigação sobre Goa num
quadro de pesquisa mais vasto associado à música e lusofonia. Os seus interesses
de investigação incluem música em Goa e nas comunidades diaspóricas, música
e pós-colonialismo, música no espaço lusófono, incluindo Portugal onde tem igualmente desenvolvido trabalho de investigação sobre processos de folclorização
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2009 e 2010; Amazônia, a arte, 2010; Contra-Pensamento Selvagem (dentro de
Caos e Efeito), (com Paulo Herkenhoff, Clarissa Diniz e Cayo Honorato), 2011;
Projeto Amazônia, Lugar da Experiência, 2012, dentre outras.
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e sobre música e pós-ditadura. É autora do livro Guerras de Jasmim e Mogarim:
Música, Identidade e Emoções em Goa (Leya 2011), que foi Prémio Cultura
da Sociedade de Geografia de Lisboa, e coordenadora da colecção Viagem
dos Sons (Tradisom 1998), entre outras publicações discográficas e artigos. É,
desde 2007, coordenadora do polo da Universidade de Aveiro do Instituto de
Etnomusicologia — Centro de Estudos em Música e Dança.

Call for papers:
X CSO’2019 in Lisbon

X Congresso Internacional CSO’2019 — “Criadores Sobre outras Obras”
12 a 17 abril 2019, Lisboa, Portugal. www.cso.fba.ul.pt
1. Desafio aos criadores e artistas nas diversas áreas
Incentivam-se comunicações ao congresso sobre a obra de um artista ou criador. O autor
do artigo deverá ser ele também um artista ou criador graduado, exprimindo-se numa das
línguas ibéricas.
Tema geral / Temática:
Os artistas conhecem, admiram e comentam a obra de outros artistas — seus colegas de
trabalho, próximos ou distantes. Existem entre eles afinidades que se desejam dar a ver.
Foco / Enfoque:
O congresso centra-se na abordagem que o artista faz à produção de um outro
criador, seu colega de profissão.
Esta abordagem é enquadrada na forma de comunicação ao congresso. Encorajam-se as referências menos conhecidas ou as leituras menos ‘óbvias.’
É desejável a delimitação: aspetos específicos conceptuais ou técnicos, restrição a
alguma (s) da(s) obra(s) dentro do vasto corpus de um artista ou criador.
Não se pretendem panoramas globais ou meramente biográficos / historiográficos
sobre a obra de um autor.

2. Línguas de trabalho
Oral: Português; Castelhano.
			Escrito: Português; Castelhano; Galego; Catalão.
3. Datas importantes

Data limite de envio de resumos: 7 dezembro 2018.

			Notificação de pré-aceitação ou recusa do resumo: 20 dezembro 2018.

			

Data limite de envio da comunicação completa: 30 dezembro 2018.

			

Notificação de conformidade ou recusa: 15 janeiro 2019.
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As comunicações mais categorizadas pela Comissão Científica são publicadas em periódicos académicos como a Revista :Estúdio, a Revista Gama, a Revista Croma, lançadas em
simultâneo com o Congresso CSO’2019. Todas as comunicações são publicadas nas Atas online
do X Congresso (dotada de ISBN).
4. Condições para publicação
· Os autores dos artigos são artistas ou criadores graduados, no máximo de dois
por artigo.
· O autor do artigo debruça-se sobre outra obra diferente da própria.
· Incentivam-se artigos que tomam como objeto um criador oriundo de país de idioma português ou espanhol.
· Incentiva-se a revelação de autores menos conhecidos.
· Uma vez aceite o resumo provisório, o artigo só será aceite definitivamente se
seguir o manual de estilo publicado no sítio internet do Congresso e tiver o parecer
favorável da Comissão Científica.
· Cada participante pode submeter até dois artigos.
5. Submissões
Primeira fase, RESUMOS: envio de resumos provisórios. Cada comunicação é apresentada através de um resumo de uma ou duas páginas (máx. 2.000 carateres) que inclua
uma ou duas ilustrações. Instruções detalhadas em www.cso.fba.ul.pt
Segunda fase, TEXTO FINAL: envio de artigos após aprovação do resumo provisório.
Cada comunicação final tem cinco páginas (9.000 a 11.000 caracteres c/ espaços referentes ao corpo do texto e sem contar os caracteres do título, resumo, palavras-chave,
referências, legendas). O formato do artigo, com as margens, tipos de letra e regras de
citação, está disponível no meta-artigo auto exemplificativo, disponível no site do congresso
e em capítulo dedicado nas Revistas :Estúdio, Gama e Croma.
6. Apreciação por ‘double blind review’ ou ‘arbitragem cega.’
Cada artigo recebido pelo secretariado é reenviado, sem referência ao autor, a dois, ou
mais, dos membros da Comissão Científica, garantindo-se no processo o anonimato de ambas
as partes — isto é, nem os revisores científicos conhecem a identidade dos autores dos textos,
nem os autores conhecem a identidade do seu revisor (double-blind). No procedimento privilegia-se também a distância geográfica entre origem de autores e a dos revisores científicos.
Critérios de arbitragem:
· Dentro do tema proposto para o Congresso, “Criadores Sobre outras Obras,”
versar preferencialmente sobre autores com origem nos países do arco de línguas
de expressão ibérica, ou autores menos conhecidos;
· Interesse, relevância e originalidade do texto;
· Adequação linguística;
· Correta referenciação de contributos e autores e formatação de acordo com o texto de normas.

Como autor de UMA comunicação: 240€ (cedo), 360€ (tarde).
Como autor de DUAS comunicações: 480€ (cedo), 720€ (tarde).
Como participante espectador: 55€ (cedo), 75€ (tarde).
Condições especiais para alunos e docentes da FBAUL.
No material de apoio incluem-se exemplares das Revistas :Estúdio, Gama e Croma, além
da produção online das Atas do Congresso.

Contactos
		

CIEBA: Centro de Investigação e de Estudos em Belas-Artes
FBAUL: Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa

		
		

Largo da Academia Nacional de Belas-Artes
1249-058 Lisboa, Portugal | congressocso@gmail.com
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7. Custos
O valor da inscrição irá cobrir os custos de publicação, os materiais de apoio distribuídos
e os snacks/cafés de intervalo, bem como outros custos de organização. Despesas de almoços, jantares e dormidas não incluídas.
A participação pressupõe uma comparticipação de cada congressista ou autor nos custos associados. Condições especiais para estudantes da FBAUL, investigadores do CIEBA,
sócios SNBA.
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