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4 O X Congresso Internacional
CSO'2019  

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 traba-
lhos, 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 dei-
xam expressos alguns dos desafios deste Congresso:

— O desafio de criar um espaço de discurso mútuo no interior da comuni-
dade artística. De colocar artistas e criadores a transmitir o seu conheci-
mento 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 lín-
guas 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 en-
tre si.

— O desafio de mostrar, com a publicação das actas do congresso, e tam-
bém em poeriódicos académicos aqui originados, que a criatividade e o 
rigor não são termos opostos ou mutuamente exclusivos. A arte e a críti-
ca, 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 2019 foram submetidos ao Congresso CSO 206 sinopses, de 
que resultaram aprovadas 179 comunicações correspondentes a 205 autores 
provenientes de Portugal (42), Espanha (34), Brasil (109), Argentina (3), Peru 
(1), Grécia (1), Líbano (1). 

O Congresso continua a estabelecer uma plataforma de comunicação des-
centrada, 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 contribu-
tos valiosos. Também o conhecimento mútuo é proporcionado, dentro da pro-
posta 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.



6



7

Resumos Aprovados ao Congresso   



8 Intersectando a arte, 
a ciência, a tecnologia 

e a natureza 

The merging of art, science, technology 
and nature

AGNES CHAVEZ*

*EUA, artista visual. 
AFILIAÇÃO: STEMarts Lab. P.O. Box 298, 57 Cielo Dulce, El Prado, New Mexico 87529, USA. E-mail: agnes@sube.com

Abstract: The presentation will offer a dynamic 
presentation focusing on the intersection of art, 
science, technology and nature. As a new media 
artist and founder of the STEMarts Lab she has 
created unique sci-art installations, innovative 
teaching strategies and interdisciplinary STEAM 
programming that she will share in the presenta-
tions. The presentations will focus on the trans-
formative power of the arts to raise awareness 
and inspire social change around environmental 
issues. 
Keywords: Sci-Art / Data Visualization / STEAM 
/ technology.

Resumo: A apresentação oferecerá uma apre-
sentação dinâmica com foco na intersecção 
entre arte, ciência, tecnologia e natureza. 
Como artista de novos média e fundadora do 
Laboratório STEMarts, a autora criou propos-
tas singulares e estratégias de ensino inovado-
ras na programação interdisciplinar  STEAM 
(Sciences, Technology, Engineering, Arts and 
Mathematics). As apresentações concentrar-
se-ão no poder transformador das artes para 
consciencializar e inspirar mudanças sociais 
em torno de questões ambientais. 
Palavras chave: Sci-Art / Visualização de 
Dados / STEAM / tecnologia.



9Migraciones, pasajes e 
interferencias en la producción 

de Graciela Sacco 

Migrations, passages and interferences in the 
production of Graciela Sacco

ALEJANDRA MADDONNI*

*Argentina, Productora visual, docente investigadora. 
AFILIAÇÃO: Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Facultad de Bellas Artes (FBA), Instituto de Investigación en Producción 
y Enseñanza del Arte Argentino y Latinoamericano (IPEAL). Diagonal 78 Nro 680, La Plata, Buenos Aires, Argentina. E-mail: 
plastica@fba.unlp.edu.ar

Abstract: The following text is dedicated to the 
argentine artist Graciela Sacco. The works that 
are considered in this opportunity, belonging to 
the series Bocanada, Tension Admisible and M2 
are strongly linked with actions that show the 
injustices and social, economic and cultural in-
equalities of our contemporaneity. Their images 
do not invade violently: they blend in with the 
place where they take place and make it a privi-
leged space for dialogue and reflection.
Keywords: Graciela Sacco / interferences / mi-
grations.

Resumen: El siguiente texto está dedicado a 
la artista argentina Graciela Sacco. Las obras 
que se consideran en esta oportunidad, per-
tenecientes a las series Bocanada, Tensión 
Admisible y M2 están fuertemente vinculadas 
con acciones que evidencian las injusticias y 
desigualdades sociales, económicas y cultu-
rales de nuestra contemporaneidad. Sus imá-
genes en ningún caso irrumpen violentamen-
te: se mimetizan con el lugar donde acontecen 
y lo configuran como espacio privilegiado de 
diálogo y reflexión.
Palabras clave: Graciela Sacco / interferen-
cias / migraciones.



10 Vicente F. Cecim e o conceito 
de Caméra-stylo 

Vicente F. Cecim and the concept of Caméra-stylo

ALEXANDRA CASTRO CONCEIÇÃO*

*Brasil, Realizadora audiovisual. 
AFILIAÇÃO: Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Artes, Programa de Pós-graduação em Multimeios.Rua Elis Re-
gina, 50, Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, Barão Geraldo, Campinas — SP, CEP: 13083-854, Brasil. E-mail: a211268@
dac.unicamp.br

Abstract: This paper has as its purpose revisit 3 
films by  Vicente Franz Cecim, brazilian amazon 
artist, made in the 70’s, at Belém - Pará, on pel-
licle, with Super 8 camera. They are: Matadouro 
(1975), Sombras (1977) and Malditos Mendigos 
(1978). The goal  is to analyze  the artist’s work 
and to relation  his creative process to the concept 
of Caméra-stylo, described by the critic of cinema 
Alexandre Astruc.
Keywords: Caméra-stylo / Vicente F. Cecim / 
movie analysis / creative process.

Resumo: O presente trabalho tem como 
propósito revisitar três filmes de Vicente 
Franz Cecim, artista amazônida, brasileiro, 
realizadas nos anos 1970, em Belém - Pará, 
em película, com câmera Super 8. São elas: 
Matadouro (1975), Sombras (1977) e Malditos 
Mendigos (1978). O objetivo é analisar as obras 
do artista e relacionar o seu processo criativo 
ao conceito de Caméra-stylo, descrito pelo crí-
tico de cinema Alexandre Astruc.
Palavras chave: Caméra-stylo / Vicente F. 
Cecim / análise fílmica / processo criativo.



11O trilho entre a mata 
queimada e a paisagem 

erodida: Resíduos 
materializados na fotografia 

entrópica de Mara Nunes 

The path between burned forest and eroded 
landscape: Residues materialized in Mara Nunes’ 

entropic photography

ALICE JEAN MONSELL*

*EUA, residente Brasil, artista pesquisadora e professora.  
AFILIAÇÃO: Universidade Federal de Pelotas (UFPel); Centro de Artes (CeArte); Colegiado do Bacharelado e Mestrado em 
Artes Visuais. Rua Alberto Rosa, 62, Centro, CEP 96010-770, Pelotas, RS, Brasil. E-mail: alicemondomestico@gmail.com

Abstract: The photographic series Marks of 
Destruction by artist Mara Nunes documents 
erosion, burned trees and litter observed during 
walks in Pelotas, in a locale where  the Atlantic 
Forest meets the Patos Lagoon in southern Brazil.  
The signs of entropy in her images are discussed 
in relation to writings by Robert Smithson. We 
also discuss her transition from landscape to the 
construction of images that suspend the base ma-
terialism of earth, detritus and water.
Keywords: photography / entropy / landscape.

Resumo: A série fotográfica Marcas de 
Destruição da artista brasileira Mara Nunes  
documenta a erosão, as queimadas e o lixo 
durante caminhadas num local em Pelotas 
onde a Mata Atlântica encontra a Lagoa dos 
Patos. Os índices do entrópico nestas ima-
gens são discutidos via escritos de Robert 
Smithson e apontamos a transição da imagem 
paisagística para construções fotográficas que 
suspendem o materialismo base: terra, detri-
tos e água. 
Palavras chave: fotografia / entropia / paisagem. 



12 Do vazio e do silêncio nos 
desenhos de Maria Laet 

Of the emptiness and the silence in  
Maria Laet’s drawings 

ALINE TERESINHA BASSO*

*Brasil, artista visual e professora, estudante de doutoramento. 
AFILIAÇÃO: Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas-Artes (FBAUL); Professora na Universidade Federal do Ceará, Instituto 
de Cultura e Arte (ICA/UFC). Campus do Pici, ICA, Av. Mister Hull, s/n — Pici, Fortaleza — CE, CEP 60455-760 Brasil. E-mail: 
alinebasso@gmail.com

Abstract: This article presents a reading based 
on the concepts of Emptiness and Silence in some 
drawings by Brazilian artist Maria Laet. Two 
series were analyzed: ‘Daquilo que não se vê’ 
(2016), consisting of a series of books on paper 
and ‘Atividade Interna’ (2017), consisting of ten 
drawings made with Indian ink on paper. The 
analysis was structured in Chinese pictorial 
theory and philosophical thought, in which the 
above-mentioned concepts occupy a central role.
Keywords: Maria Laet / emptiness / silence.

Resumo: Este artigo apresenta uma leitura 
pautada nos conceitos de Vazio e de Silêncio 
em alguns desenhos da artista brasileira Maria 
Laet. Foram analisadas a série ‘Daquilo que 
não se vê’ (2016), que consiste em uma série 
de livros em papel e a série ‘Atividade Interna’ 
(2017), constituída por dez desenhos feitos 
com tinta da China sobre papel. A análise foi 
estruturada a partir da teoria pictórica e do 
pensamento filosófico chineses, nos quais os 
conceitos supracitados ocupam papel central.
Palavras chave: Maria Laet / vazio / silêncio. 



13A pintura metafórica e 
paradoxal de João Câmara e 

o insólito jogo do visível 

João Câmara’s metaphorical and paradoxical 
painting and the unusual game of the visible

ALMERINDA DA SILVA LOPES*

*Brasil, Professora, Historiadora e Crítica de Arte. 
AFILIAÇÃO: Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Centro de Artes (CAR), Departamento de Fundamentos Técnico-
Artísticos e Música (DTAM). Avenida Fernando Ferrari, 514 — Goiabeiras, Vitória –ES- CEP 29075-910 Brasil. E-mail: 
almerinda.lopes@ufes.br

Abstract: The purpose of this article is to reflect 
on the recent production of the Pernambuco art-
ist João Câmara (1944), focusing on two digital 
paintings, called “Comédia Parisiense” (2O17) 
and “Pedro Sonha” (2018), through which the 
author refers, paradoxical and burlesque, to two 
traumatic events in Brazilian political-social 
history. Although they deal with distant periods 
and different protagonists, they maintain some 
similarity among themselves, which made the 
references known respectively as “The Last Dance 
of the Cabral” and “Dance of the Fiscal Island”.
Keywords: Digital painting / João Câmara / 
Political and social paradoxes.

Resumo: O objetivo deste artigo é refletir sobre 
a produção recente do artista pernambucano 
João Câmara (1944), com foco em duas pintu-
ras digitais, denominadas Comédia Parisiense 
(2O17) e Pedro Sonha (2018), por meio das 
quais o autor se refere, de maneira paradoxal 
e burlesca, a dois acontecimentos traumá-
ticos da história político-social brasileira. 
Embora tratem de períodos distantes e dife-
rentes protagonistas, mantêm entre si alguma 
similaridade, o que tornou as referências con-
hecidas, respectivamente, como “O Último 
Baile do Cabral” e o “Baile da Ilha Fiscal”.
Palavras chave: Pintura digital / João Câmara 
/ Paradoxos Político-sociais.



14 La caricia que rasga el 
tiempo: María Sánchez o la 

potencialidad de la vergüenza 

The caress that tears up time: María Sánchez  
or the potentitality of shyness

AMAYA SÁNCHEZ SAMPEDRO*

*España, artista visual, investigadora independiente. 
AFILIAÇÃO: Universidad del País Vasco UPV/EHU, Facultad de Bellas Artes, Departamento de Arte y Tecnología. Barrio de 
Sarriena s/n 48940, Leioa (Vizcaya) España. E-mail: amaya.sanchez@ehu.eus

Abstract: A number of frictions and sometimes 
contradictory possibilities go hand in hand in 
María Sánchez’s artistic practice. In her actions, 
the artist performs an almost non-perceptible 
intimate contact with the other. These interven-
tions, revolved around the principle of delicacy, 
allow to glimpse the possibility of temporarily 
inhabiting a different vital duration contained 
on the hiatus of the most simple everydayness.
Keywords: María Sánchez / Desire / Instant / 
Imperceptibility.

Resumen: Una serie de tensiones y posibili-
dades, en ocasiones contradictorias, caminan 
de la mano en la práctica artística de María 
Sánchez. La artista ensaya en sus acciones un 
contacto íntimo con el otro en el umbral de lo 
apreciable. Estas intervenciones, marcadas 
por el principio de delicadeza, permiten en-
trever la posibilidad de habitar temporalmen-
te otra duración vital contenida en los hiatos 
de la más simple cotidianidad.
Palabras clave: María Sánchez / Deseo / 
Instante / Imperceptibilidad.



15Tradição e liberdade criadora 
nos Estudos para piano de 

Jorge Peixinho (1940-1995)

Tradition and creative freedom in Studies for 
piano by Jorge Peixinho (1940-1995)

ANA CLÁUDIA DE ASSIS*

*Brasil, Intérprete Musical/Piano. 
AFILIAÇÃO: Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Música, Departamento de Teoria Geral da Música. Avenida 
Antônio Carlos, 6627 — Pampulha, Belo Horizonte — MG, 31270-010, Brasil. E-mail: cassis.ana@gmail.com

Abstract: Taking as object of research the Estudo 
I (Mémoire d’une présence absente, 1969) and 
Estudo V (“die Reihe — Courante”, 1992) for 
piano by Jorge Peixinho, we intend to analyse 
the processes used by this Portuguese composer 
to equate the eminent tension between tradition 
and creative freedom in musical composition. We 
can conclude that the exploration of instrumental 
technique took an important role in this process.
Keywords: Jorge Peixinho / Studies for Piano / 
musical tradition and creative freedom / Portu-
guese contemporary music.

Resumo: Tomando como objeto de reflexão o 
Estudo I (Mémoire d´une présence absente, de 
1969) e o Estudo V (“die Reihe — Courante”, 
de 1992) para piano de Jorge Peixinho, proble-
matiza-se a forma encontrada pelo compo-
sitor português para equacionar a eminente 
tensão entre tradição e liberdade criadora no 
plano da composição musical. Conclui-se que 
a técnica instrumental se constitui como um 
espaço privilegiado para tal operação.
Palavras chave: Jorge Peixinho / Estudos para 
piano / tradição e liberdade criadora / músi-
ca contemporânea portuguesa.



16 Lo que queda por ver:  
silencio, demora y renuncia 

en la obra de Javier Garcerá 
(2008-2018) 

What remains to be seen: silence, delay  
and resignation in the work of Javier Garcerá 

(2008-2018)

ANA ESTHER SANTAMARÍA FERNÁNDEZ*  
& SHEILA RODRÍGUEZ CAÑESTRO**

*España, Profesora de universidad. Conservación y Restauración. 
AFILIAÇÃO: Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Departamento de Ciencias 
de la Educación, Lenguaje, Cultura y Artes, Ciencias Histórico-Jurídicas y Humanísticas y Lenguas Modernas. Paseo de los 
Artilleros, 28032 Madrid, Espanha. E-mail: ana.santamaria@urjc.es

**España, artista visual. 
AFILIAÇÃO: Universidad de Málaga; Facultad de Bellas Artes; Departamento de Arte y Arquitectura; Estudiante del Programa 
de Doctorado de Estudios Avanzados en Humanidades. Universidad de Málaga. Avda. Cervantes, 2. 29071 Málaga, Espanha. 
E-mail: sheilarodriguez576@gmail.com
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Abstract: Javier Garcerá (1967) is one of the cur-
rent Spanish artists who has shown the greatest 
coherence throughout his artistic career. His 
work does not follow the dictates of fashion and 
moves away from conceptualization. The work 
that he has produced in the last ten years affects 
this direction and moves away from the spoken 
discourse to focus on what can not be said through 
paintings of a tremendous visual power before 
which the viewer becomes aware of all that to 
which it is impossible to access, even through 
one’s visión.
Keywords: Javier Garcerá / vision / word / res-
ignation / silence / delay.

Resumen: Javier Garcerá (1967) es uno de los 
artistas españoles actuales que mayor cohe-
rencia ha demostrado a lo largo de su trayec-
toria artística. Su obra no sigue los dictados 
de la moda y se aleja de la conceptualización. 
La obra que ha producido en los últimos diez 
años incide esta dirección y se aleja del dis-
curso hablado para centrarse en lo que no 
puede ser dicho a través de una pinturas de 
una tremenda potencia visual ante las cuales 
elespectador toma conciencia de todo aquello 
a lo que es imposible acceder, incluso a través 
de la propia visión.
Palabras clave: Javier Garcerá / visisón / pala-
bra / renuncia / silencio / demora. 



18 Souke, de Kennia Passos:  
a arte como pesquisa  

e o método como criação 

Souke, by Kennia Passos: art as research  
and method as creation

ANA FLÁVIA MERINO LESNOVSKI*

*Brasil, artista multimídia e professora. 
AFILIAÇÃO: Universidade Estadual do Paraná, Campus II Curitiba, Licenciatura em Artes VisuaisRua dos Funcionários 1357 
— Cabral, Curitiba, Paraná, CEP 80035-050, Brasil. E-mail: ana.lesnovski@unespar.edu.br

Abstract: Souke (2018), by Kennia Passos, is a 
wearable electronics piece made in the context 
of art research and education. We observe the 
method used by the artist in order to reflect upon 
the matter of making in the electronic arts. We de-
scribe the trio hypothesis-experiments-prototypes, 
focusing on experimenting as an artistic gesture 
and on technical objects as actors in a network. 
By provoking dialog between artist and technique, 
Souke exposes its own concepts and mechanisms, 
turning the black box inside out.
Keywords: electronic arts / poetics methodology 
/ wearable electronics.

Resumo: Souke (2018), de Kennia Passos, é 
uma obra de eletrônica vestível produzida 
no contexto da formação e pesquisa em arte. 
Observamos o método utilizado pela artis-
ta a fim de refletir sobre as questões da poé-
tica em arte eletrônica no sentido do fazer. 
Descrevemos o tripé hipótese-experimen-
tação-prototipagem, com foco na experi-
mentação como ação artística e nos objetos 
técnicos como atores em rede. Provocando o 
diálogo entre artista e técnica, Souke expõe os 
conceitos e mecanismos de dentro para fora, 
virando a caixa-preta do avesso.
Palavras chave: arte eletrônica / metodologia 
poética / eletrônica vestível. 



19A cosmicidade reflexiva 
em Snow Dust de Rui 

Calçada Bastos: explorações 
interativas no “Além-Céu” 

The reflexive cosmicity in Snow Dust by Rui 
Calçada Bastos: interactive explorations  

in “Sky-Beyond”

ANDERSON DOS SANTOS PAIVA* & MÓNICA SOFIA SANTOS MENDES**

*Brasil, professor e artista visual. 
AFILIAÇÃO: Universidade Federal de Roraima, Centro de Comunicação, Letras e Artes e LARSYS / M-ITI. Av. Capitão Ene 
Garcez, 2413, Bloco I, Campus Paricarana, Bairro Aeroporto, Boa Vista — Roraima, Brasil. E-mail: anderson.paiva@ufrr.br

**Portugal, professora e artista digital.  
AFILIAÇÃO: Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas-Artes e LARSYS / M-ITI. Largo da Academia Nacional de Belas-Artes, 
1249-058 Lisboa, Portugal. E-mail: m.mendes@belasartes.ulisboa.pt

Abstract: In this paper, we analyze the Snow Dust 
series (2013) by Rui Calçada Bastos (b. Lisbon, 
1971), produced at Lake Mälaren, in the city of 
Stockholm, Sweden, through an approach of the 
subjectivities inherent to the images we name “re-
flexive cosmicity” through the contributions of 
Gaston Bachelard and Italo Calvino. We present 
the interactive installation SkyLoopSpace as an 
exercise from this reflection and conclude by dem-
onstrating the relevance of thinking about the op-
erations of fable and imaginary in artistic practice.
Keywords: photography / cosmicity / interactive 
installation. 

Resumo: Neste artigo analisamos a série foto-
gráfica Snow Dust (2013) de Rui Calçada Bastos 
(n. Lisboa, 1971) produzida no lago Mälaren, 
na cidade de Estolcomo,Suécia, através de 
uma abordagem das subjetividades inerente às 
imagens que denominamos de “cosmicidade 
reflexiva” por meio das contribuições de Gaston 
Bachelard e Italo Calvino. Apresentamos a ins-
talação interativa SkyLoopSpace como exercício 
dessa reflexão e concluímos demonstrando a 
importância de se pensar as operações da fabu-
lação e imaginário na prática artística. 
Palavras chave: fotografia / cosmicidade / 
instalação interativa. 



20 Mira Schendel: materialidade 
viva, transparência do cosmos 

Mira Schendel: living materiality, transparency  
of the cosmos

ANDRÉ AMARANTE BONANI*  
& PAULA CRISTINA SOMENZARI ALMOZARA**

*Brasil, artista visual, designer gráfico, mestrando e pesquisador. 
AFILIAÇÃO:Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas); Centro de Linguagem e Comunicação; Programa 
de Pós-Graduação em Linguagens, Mídia e Arte. Rua Professor Dr. Euryclides de Jesus Zerbini, 1546 , Pq. Rural Fazenda Santa 
Cândida, Campinas — SP, CEP 13087-571, Brasil. E-mail: andrebonani.art@gmail.com

**Brasil, artista visual, professora e pesquisadora.  
AFILIAÇÃO:Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas), Faculdade de Artes Visuais e Programa de Pós-
Graduação em Linguagens, Mídia e Arte do Centro de Linguagem e Comunicação. Pesquisadora com Auxílio Regular da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), sob o processo no. 2017/17112-7 Rua Professor Dr. 
Euryclides de Jesus Zerbini, 1546 , Pq. Rural Fazenda Santa Cândida, Campinas — SP, CEP 13087-571, Brasil. E-mail: 
almozara@puc-campinas.edu.br
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Abstract: The article aims to deal with aspects 
that underlie the work of the artist Mira Schendel 
as an examination of meditations on the nature 
of language and visible through relations between 
the signs, the work supports and their material-
ity. It seeks to reflect on the constant graphisms, 
signs, words, letters and numbers that make up 
her plastic universe, populating it with imaginary 
density, as well as discussing how the material 
choices adopted by Mira interfere with the ef-
fective fulfillment of her philosophical concerns. 
The article is divided into two parts, one dealing 
more specifically with the relation between signs 
and materiality, especially in the series Graphic 
Objects, and the other focusing on its Notebooks 
as platforms for conducting the artist’s research 
processes.
Keywords: Mira Schendel / materiality / visual 
poetics / Notebooks / graphisms. 

Resumo: O artigo tem como objetivo tratar de 
aspectos que fundamentam a obra da artista 
Mira Schendel enquanto um exame de me-
ditações sobre a natureza da linguagem e do 
visível por meio de relações entre os signos, 
os suportes de trabalho e sua materialidade. 
Procura-se refletir sobre os constantes gra-
fismos, sinais, palavras, letras e números que 
compõem seu universo plástico, povoando-o 
de densidade imagética, além de discorrer so-
bre como as escolhas materiais adotadas por 
Mira interferem na efetiva realização de suas 
inquietações filosóficas. O artigo se divide em 
duas partes, uma lidando mais especifica-
mente com a relação entre signos e materia-
lidade, sobretudo na série Objetos gráficos, e 
a outra detendo-se sobre seus Cadernos en-
quanto plataformas de condução dos proces-
sos de pesquisa da artista.
Palavras chave: Mira Schendel / materialida-
de / poética visual / Cadernos / grafismos. 
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Abstract: This article expose reflections about 
the work chair Engenho (2015) by the artist and 
designer Rodrigo Ambrosio. The object-sculpture 
was produced with rapadura, sweet from sugar 
cane typical of the Brazilian northeast. It was 
reflected on the form, function and resignification 
of the chair, as well as the fusion of erudite and 
popular culture in the elaboration of an aesthetic 
paradigm. The postmodern character of the work 
also stimulated the discussion of the regional and 
global dichotomy, with elements that express their 
poetics free of rigid or determined codes.
Keywords: art/design / regional/global / popu-
lar/erudite.

Resumo: O presente artigo expõe reflexões 
acerca da obra cadeira Engenho (2015) do ar-
tista e designer Rodrigo Ambrosio. O objeto-
escultura foi produzido com rapadura, doce 
de cana-de-açúcar típico do nordeste brasi-
leiro. Refletiu-se sobre a forma, função e res-
significação da cadeira, bem como a fusão da 
cultura erudita e popular na elaboração de um 
paradigma estético. O caráter pós-moderno 
da obra estimulou também a discussão da 
dicotomia regional e global, revelando ele-
mentos que expressam sua poética livre de 
códigos rígidos ou determinados.
Palavras chave: arte/design / regional/global 
/ popular/erudito. 
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“Nests and the Archive Now”: photography and 
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Abstract: The article analyzes the art work of the 
Brazilian artist Elaine Tedesco in the exhibition 
“Ninhos e o Arquivo Agora”. The artist designs 
and reframe 1980s photographic negatives of her 
archives, in the exhibition space. The Nest is used 
as a shelter metaphor in the exhibition, and the 
resigned images are of children photographed in 
scenes of play or child labor. It is concluded that 
the artist, by its process of creation, makes these 
images powerful, strong and socially critical.
Keywords: photography / projection / archive.

Resumo: No artigo analisa-se a obra da ar-
tista brasileira Elaine Tedesco na exposição  
“Ninhos e o Arquivo Agora”.  A artista  projeta 
e refotografa no espaço expositivo negativos 
fotográficos da década de 80 de seus arquivos. 
O Ninho é utilizado como metáfora de abrigo 
na exposição, e as imagens ressignificadas são 
de crianças fotografadas em cenas de brinca-
deiras ou trabalho infantil. Conclui-se que a 
artista, por seu processo de criação,torna essas 
imagens potentes, forte e críticas socialmente. 
Palavras chave: fotografia / projeção / arquivo.
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Abstract: The article analyzes the works of the 
Brazilian artists Myra Gonçalves, Dani Remião 
and Gisele Endres, under the concept of Genetic 
Criticism of Salles (2004), in order to deepen the 
knowledge about the process of creation of works 
of art that use the experimental methodology in 
photography with historical photographic pro-
cesses. We sought to understand the methods of 
“recording” experiments. It is concluded that the 
artists are practitioners of an expressive photo-
graph, locus where the crossing of tradition and 
contemporaneity comes to be seen.
Keywords: photography / historical photographic 
processes / genetic criticism / Lumen.

Resumo: No artigo analisam-se as obras das 
artistas brasileiras Myra Gonçalves, Dani 
Remião e Gisele Endres, sob o conceito de 
Crítica Genética de Salles (2004), a fim de 
aprofundarmos o conhecimento sobre o pro-
cesso de criação de obras de arte que utili-
zam-se da metodologia experimental na foto-
grafia com processos fotográficos históricos. 
Procurou-se entender os métodos de “regis-
tro” das experimentações.  Conclui-se que as 
artistas são praticantes de uma fotografia ex-
pressiva, locus onde o cruzamento de tradição 
e contemporaneidade se dá a ver.
Palavras chave: fotografia / processos fo-
tográficos históricos / crítica genética / 
Lumen. 
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Abstract: In the scope of this communication we 
approach the relations generated in the game of 
images that are established and give meaning to 
the works Je est un autre and Salt without meat, 
by Cildo Meireles. And, by the enlightening ap-
proach of Henri Bergson’s philosophy, willing to 
discuss how the Bergensian concept of “image” 
contributes in a peculiar way to the possible in-
terpretation between new situations of awareness 
of the spectator and the conceptual index of the 
work that attests and problematizes the social 
discourse in art.
Keywords: Cildo Meireles / image / art and life. 

Resumo: No âmbito desta comunicação 
abordamos as relações geradas no jogo de 
imagens que se estabelecem e dão sentido as 
obras Je est un autre e Sal sem carne, de Cildo 
Meireles. E, pela aproximação esclarecedora 
que aporta a filosofia de Henri Bergson, bus-
ca-se discutir como o conceito bergosiano de 
“imagem” contribui de um modo peculiar à 
eventual interpretação entre novas situações 
de consciencialização do espectador e o índi-
ce conceitual da obra que atesta e problemati-
za o discurso social em arte.
Palavras chave: Cildo Meireles / imagem / 
arte e vida. 
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Time and memory in Evandro Carlos Jardim’s 
intaglio etchings
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Abstract: The text comments on the work of Evan-
dro Carlos Jardim’s intaglio etchings, whose im-
ages reflect about time and memory. The career 
of Evandro Carlos Jardim has more than 50 years 
of uninterrupted production of intaglio prints, 
drawings and paintings. His etchings register the 
transfigurations of the real, and concern about 
as far as his sight reaches. What we see, through 
the engravings by Jardim, is also an invitation 
to reflect about the (lack of ) permanence of the 
things around us.
Keywords: Intaglio etching / time / memory. 

Resumo: O texto comenta o trabalho em gra-
vura em metal de Evandro Carlos Jardim, 
cujas imagens refletem sobre o tempo e a 
memória. A trajetória deste artista e grava-
dor conta com mais de 50 anos de produção 
ininterrupta de gravuras em metal, desenhos 
e pinturas. Suas gravuras registram as trans-
figurações do real, e versam sobre até onde 
sua vista alcança.  O que vemos, através das 
gravuras de Jardim, é também um convite a 
refletir sobre a (falta de) permanência das coi-
sas ao nosso redor.
Palavras chave: Gravura / tempo / memória. 
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Binary Dialectics of Diego de los Campos: the 
paradox and the irony of the contemporary being
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Abstract: This article deals with the work of the 
exhibition Dialética Binary of the Uruguayan 
artist residing in Brazil, Diego de los Campos 
(1971). The exhibition featured five kinetic sculp-
tures made of wood, cardboard, motors and 
programming, indicating a fine line between 
artisanal and technological. Masks simulated 
argumentation among themselves, with bodies 
maneuvered by manipulative structures, ap-
prehending the binary logic of machines and the 
concept of dialectics, articulating conceptions of 
society and contemporary man.
Keywords: kinetic sculpture / contemporary / 
paradox / irony.

Resumo: O presente artigo versa sobre os 
trabalhos da exposição Dialética Binária do 
artista uruguaio radicado no Brasil, Diego de 
los Campos (1971). A exposição contou com 
cinco esculturas cinéticas feitas em madeira, 
papelão, motores e programação,  indicando 
uma linha tênue entre o artesanal e o tecnoló-
gico. As máscaras simulavam argumentação 
entre si, com corpos manobrados por estru-
turas manipulantes, apreendendo a lógica 
binária das máquinas e o conceito de dialéti-
ca,  articulando concepções da sociedade e do 
homem contemporâneo.
Palavras chave: escultura cinética / contem-
porâneo / paradoxo / ironia.  
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Ilídio Salteiro and the curatorial project  
Dinero-Dinheiro. An alternative curator  

who gives voice to artists. 
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Abstract: The objective of this work, addresses the 
process of collaborative curatoria present in the 
project Dinero-Dinheiro, while seeking to offer 
a vision of the facet less known as curator, also 
Professor and artist Ilídio Salteiro.In general, it 
is not usual for artists to worry about performing 
curating tasks. In that sense we can say that it 
is a type of practice less rooted but not for that, 
despicable for artistic research. We put the accent 
in the concrete case of collaboration carried out 
in the project Dinero-Dinheiro.
Keywords: Alternative curatorship / art / money 
/ participatory project.

Resumo: El objetivo del presente trabajo, 
aborda el proceso de curatoría colaborativa 
presente en el proyecto Dinero-Dinheiro, al 
tiempo que persigue ofrecer una visión de la 
faceta menos conocida como comisario, del 
también profesor y artista Ilídio Salteiro. En 
general no es habitual que los artistas se preo-
cupen por realizar labores de comisariado. En 
ese sentido podemos decir que se trata de un 
tipo de práctica menos arraigada pero no por 
ello, despreciable para la investigación artís-
tica. Ponemos el acento en el caso concreto 
de colaboración llevado a cabo en el proyecto 
Dinero-Dinheiro.
Palavras chave: X
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Abstract: In this article we approach the singular 
process of ideation and creation of Simon Zabell, 
focused on the multiple creative possibilities of 
translation between different artistic languages. 
Through painting, sculpture or installation, he 
develops projects with a marked scenographic 
content, which are usually based on works by 
non-visual creators, mainly musicians or writers. 
Throughout the process of interpretation, Zabell 
discovers new ways and visual codes to represent 
his own evocations, impressions or mental images 
of the reconsidered artwork.
Keywords: Simon Zabell / translation / process 
/ visual code.

Resumen: En este artículo nos acercamos al 
singular proceso de ideación y creación de 
Simon Zabell, centrado en las múltiples po-
sibilidades creativas de la traducción entre 
diferentes lenguajes artísticos. A través de la 
pintura, la escultura o la instalación, desarro-
lla proyectos con un marcado carácter esceno-
gráfico, a menudo basados en obras de crea-
dores no visuales, principalmente músicos o 
escritores. En el proceso de interpretación, 
Zabell descubre nuevos caminos y códigos 
plásticos con los que representar sus propias 
evocaciones, impresiones o imágenes menta-
les de la obra re-pensada.
Palabras clave: Simon Zabell / traducción / 
proceso / código visual.
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The Solid and the Ethereal in the Work  
of Sérgio Niculitcheff
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Abstract: Sérgio Niculitcheff, an artist from 80 
Generation, a group that emerged in the 1980s 
with the exhibition titled: Painting as a medium, 
had its visibility very timid considering the power 
of its work, which has been recognized over time. 
His work can be approached from different points 
of view, which makes it dense and rich. We have 
chosen here to approach it from the point of view 
of phenomenology, considering its inevitable con-
temporary condition, highlighting the importance 
of the symbolic dimension in his work.
Keywords: Sérgio Niculitcheff / painting / visual 
art / image.

Resumo: Sérgio Niculitcheff, artista da 
Geração 80, grupo que despontou na década 
de 1980 com a exposição intitulada: A pintura 
como meio, teve sua visibilidade muito tími-
da frente à potência de seu trabalho, que vem 
sendo reconhecido ao longo do tempo. A sua 
obra pode ser abordada de diversos pontos 
de vista, o que a torna densa e rica. Optamos 
aqui, abordá-la do ponto de vista da fenome-
nologia, considerando a sua inevitável con-
dição contemporânea, evidenciando a impor-
tância da dimensão simbólica em sua obra.
Palavras chave: Sérgio Niculitcheff / pintura / 
arte visual / imagem.
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“The secret charm of things and beings” in the 
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Abstract: João da Silva (1880-1960) was a re-
nowned plastic artist of the first half of twenti-
eth century, with distinction in sculture, med-
als, numismatics and goldsmithing, in national 
and international context. In the course of the 
study and museological inventory of his artistic 
collection, donated by himself to the Sociedade 
Nacional de Belas Artes, we rediscovered the art-
ist’s iconic works. The works that illustrate this 
article, presents a unique realism and naturalism, 
own of the sculptor.
Keywords: João da Silva / inventory / artistic 
collection / sculpture.

Resumo: João da Silva (1880-1960) foi um ar-
tista plástico de relevo nacional da primeira 
metade do século XX, com distinção na es-
cultura, medalhística, numismática e ourive-
saria, em contexto nacional e internacional. 
No decorrer do estudo e inventário museo-
lógico da sua coleção artística, doada pelo 
próprio à Sociedade Nacional de Belas Artes, 
redescobriram-se obras icónicas do artista 
plástico. As obras que ilustram este artigo, 
apresentam-se de um realismo e naturalismo 
singular, próprio do escultor. 
Palavras chave: João da Silva / inventário / 
coleção artística / escultura.
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Blaufuks & Molder against the empire of selfies: 
Self portrait, self representations and selfies 

in the universe of photography
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Abstract: Analysis and comparison between self 
portraits, self representations and selfies. The 
analysis is based on the work of two contempo-
rary Portuguese artists and the same city, who 
practiced and practiced self-portrait or self-rep-
resentation in photography: Daniel Blaufuks and 
Jorge Molder, in counterpoint to the thousands 
of self-promoting selfies that are shared daily in 
the Internet. 
Keywords: Self Portrait / Photography / Selfies 
/ Blaufuks / Molder.

Resumo: Análise e comparação entre auto-re-
tratos, auto representações e selfies. A analise 
a partir do trabalho de dois artistas portugue-
ses contemporâneos e da mesma cidade, que 
praticaram e praticam o auto-retrato ou auto 
representação em fotografia: Daniel Blaufuks 
e Jorge Molder, em contraponto com  os mil-
hares de selfies auto promotores que diaria-
mente são partilhadas na internet. 
Palavras chave: Auto-retrato / Fotografia / 
Selfies / Blaufuks / Molder.



33Tres mujeres para una 
O.R.G.I.A artistica: Nuevos 
lenguajes didácticos para 
una educación en valores 

basados en el arte feminista 
y queer 

Three women for an artistic O.R.G.I.A: New 
didactic languages   for an education in values 

based on feminist and queer art

BARTOLOMÉ PALAZÓN CASCALES* & LETICIA FAYOS BOSCH**

*España, artista plástico e profesor. 
AFILIAÇÃO: Universidad de Zaragoza, Facultad de Ciencias Sociales y Humans de Teruel, Departamento de Expresión Musical, 
Plástica y Corporal. C/ Ciudad escolar S/N Teruel, 44.003 Teruel (España). E-mail: palazon@unizar.es

**España, profesora. 
AFILIAÇÃO: Universidad de Zaragoza, Facultad de Ciencias Sociales y Humans de Teruel, Departamento de Expresión Musical, 
Plástica y Corporal. C/ Ciudad escolar S/N Teruel, 44.003 Teruel (España). E-mail: lfayos@unizar.es



34

Abstract: O.R.G.I.A. is an artistic group formed 
by Beatriz Higón, Carmen Muriana and Tatiana 
Sentamans. They first started in 2001. Both its 
artistic creation and research focus on genre, 
sex and sexuality matters, defining themselves 
as feminists and queers. It is a multidisciplinary 
team that has used performance, video, sculp-
ture, drawing and illustration to develop its ar-
tistic production. This artistic production has 
a marked political nature and a clear activist 
objective, as well as a strong fighting spirit and 
criticism. It pursues the dissolution of the norma-
tive concepts in terms of gender, sexuality and 
sex, seeking hybridization and inclusion to avoid 
labels and sealed categories.
Keywords: Feminism / Gender / Sexuality / 
Identity / Queers.

Resumo: O.R.G.I.A es un grupo artístico for-
mado por Beatriz Higón, Carmen Muriana y 
Tatiana Sentamans que empieza su andadu-
ra desde el año 2001. Tanto su creación ar-
tística como su investigación, giran entorno 
a cuestiones de género, sexo y sexualidad, 
autodefiniéndose feministas y queers. Es un 
equipo multidisciplinar que ha empleado la 
performance, el video, la escultura, el dibujo 
y la ilustración para desarrollar su producción 
artística. Esta producción artística tiene un 
marcado carácter político y un claro objetivo 
reivindicador así como un fuerte espíritu de 
lucha y crítica que persigue la disolución de 
los conceptos normativos en cuanto a género, 
sexualidad y sexo se refiere, buscando la hi-
bridación y la inclusión para huir de etiquetas 
y categorías estancas.
Palavras chave: Feminismo / Género / 
Sexualidad / Identidad / Queers.
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On the ground floor: a materialist dance poetic 
in William Forsythe’s Choreographic Objects
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Abstract: This communication approaches the 
North American artist William Forsythe and 
his Choreographic Objects as a starting point 
to delineate a discussion about art (and spe-
cifically dance) as a means of material thinking 
and knowledge production. Choreography, in its 
most commonly used sense, will be consistently 
questioned. This text is intended to encourage 
performing artists to deepen and update discus-
sions about central topics in the field.       
Keywords: dance / choreography / material 
thinking. 

Resumo: Esta comunicação toma como re-
ferência o artista norte americano William 
Forsythe e sua produção intitulada Objetos 
Coreográficos para o delineamento de uma 
discussão sobre arte (e especificamente sobre 
a dança) como forma de produção de conhe-
cimento de natureza material. O sentido de 
coreografia mais comumente empregado será 
problematizado. Com o presente texto, visa-
se fomentar o diálogo entre os artistas cêni-
cos, promovendo a revisitação e a atualização 
de discussões sobre temas centrais da área. 
Palavras chave: dança / coreografia / mate-
rialismo. 
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Improvisation and drone: a methodological 
reading of David Maranha
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Abstract: This article articulates the David Ma-
ranha’s works, “Âncora” (2016) and “Marches 
of the new world” (2007), with the emotional 
improvisation of Free black jazz and the incen-
diary drone of Dream music. Both perspectives 
are committed to the disruption of Eurocentric 
traditions of music, and in this sense, the text 
draws on Flynt (1982) as a theoretical-practical 
methodological approach, to infer the ways of 
appropriation of the artist’s sound techniques 
and technologies, as practical principles of the 
creative process.
Keywords: creative process / experimental music 
/ improvisation / drone.

Resumo: Este artigo articula as obras 
“Âncora” (2016) e “Marches of the new 
world” (2007) de David Maranha, com a im-
provisação emocional do Free jazz negro e o 
drone incendiário da Dream music. Ambas 
perspectivas estão comprometidas com o 
rompimento das tradições eurocêntricas 
da música, e neste sentido, o texto vale-se 
de Flynt (1982) como abordagem metodoló-
gica teórico-prática, para inferir os modos 
de apropriação das técnicas e tecnologias 
sonoras do artista, enquanto princípios ope-
rativos do processo de criação.
Palavras chave: processo de criação / música 
experimental / improvisação / drone.
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Kobra no painel Oscar 

Niemeyer 

The palimpsest of Eduardo Kobra in the Oscar 
Niemeyer panel
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Abstract: This article analyze the panel produced 
by the Brazilian artist and muralist Eduardo 
Kobra, between the years 2012 and 2013, in the 
city of São Paulo in homage of the Brazilian ar-
chitect Oscar Niemeyer. The aims are to reflect on 
the creative process and the various superposed 
layers in the life and work of the artist, the phases 
of his trajectory and the reflections in his works, 
relating Eduardo Kobra, his work and the city of 
São Paulo as a palimpsest.
Keywords: creative process / Oscar Niemeyer 
panel / palimpsest. 

Resumo: Este artigo analisa o painel produzi-
do pelo artista e muralista brasileiro Eduardo 
Kobra, entre os anos de 2012 e 2013, na cida-
de de São Paulo, em homenagem ao arqui-
teto brasileiro Oscar Niemeyer. Busca-se 
refletir sobre o processo criativo e as diversas 
camadas superpostas na vida e na obra do 
artista, bem como etapas de sua trajetória e 
os reflexos em seus trabalhos, relacionando 
Eduardo Kobra, sua obra e a cidade de São 
Paulo como um palimpsesto.
Palavras chave: processo criativo / painel 
Oscar Niemeyer / palimpsesto.
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embroidered photographs
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Abstract: This article presents Rosana Paulino’s 
work, “Bastidores, and aims to discuss how art 
can be a political and revolutionary act in its 
techniques. Photography and embroidery are 
two distincts practices, but when incorporated, 
they bring an intense debate in brazilian’s social 
context, due to the historical process of slavery 
in the country. Political art, of transgression, of 
denunciation, is visible in Paulino’s work.
Keywords: Rosana Paulino / photography / em-
broidery / art / gender.

Resumo: Este artigo apresenta a obra 
“Bastidores” de Rosana Paulino e pretende 
discutir o modo como a arte pode ser um ato 
político e revolucionário em suas técnicas. A 
fotografia e o bordado são duas práticas dis-
tintas, porém ao serem incorporadas a pro-
dução e tratadas de modo dialógico trazem 
um intenso debate no contexto social brasilei-
ro, devido ao processo histórico de escravidão 
no Brasil. Nesse contexto a arte política, de 
transgressão, de denúncia, é visível na obra 
de Paulino. 
Palavras chave: Rosana Paulino / fotografia / 
bordado / arte / gênero.



39As Ilhas, As Pedras  
— A História: O erotismo  

de Marcos Rizolli 

The Islands, The Rocks — The History: Marcos 
Rizolli’s erotism
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Abstract: Interpretive analysis of the series “The 
Islands, The Stones — The History”, by Marcos 
Rizolli, especially the work entitled “Michelan-
gelo”, considering the point of view focused on 
eroticism, psychoanalysis and the dichotomies 
contained in the work.
Keywords: Rizolli / art history / erotism. 

Resumo: Análise interpretativa da série “As 
Ilhas, As Pedras — A História”, de Marcos 
Rizolli, especialmente da obra intitulada 
“Michelangelo”, sob o viés do erotismo, da 
psicanálise e das dicotomias contidas na obra.
Palavras chave: Rizolli / história da arte / 
erotismo. 



40 SELF-HELP de Maia Horta:  
a autorrepresentação  

como dispositivo  
de empoderamento  
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Maia Horta’s SELF-HELP: self-portrait as a device 
of empowerment and self-definition
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*Portugal, artista visual. 
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Abstract: Choosing Maia Horta’s series of self-
portraits “SELF-HELP” (2014-2016) as the ob-
ject of study, one observes how these paintings 
materialize, in their variety, a subversion of the 
typical, one-dimensional representation of the 
female subject in the social media virtual net-
works. It is analyzed, through a feminist thought, 
how this set of images contradict the History of 
self-portraiture and deconstruct the romantic 
myth of the artist-genius. It is argued that self-
representation can be an affirmation of the mul-
tiplicities and divergences of the Self.
Keywords: Self-portrait / selfie / painting / his-
tory of art / feminism referencing. 

Resumo: Elegendo a serie de autorretratos 
“SELF-HELP” (2014-2016) de Maia Horta 
como objeto de estudo observa-se, neste tex-
to, como estas pinturas, materializam, na sua 
variedade, uma subversão da típica represen-
tação, formatizada e unidimensional, do su-
jeito feminino nas redes sociais. Analisa-se, 
através de um pensamento feminista, como 
este conjunto de imagens contraria História 
do autorretrato e desconstrói o mito român-
tico do artista-génio. Argumenta-se que a au-
torrepresentação pode ser uma afirmação das 
multiplicidades e divergências do Eu.
Palavras chave: Autorretrato / selfie / pintura 
/ história de arte / feminismo. 
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The weaves of Sônia Gomes and the 
repercussions of memories in us
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Abstract: The text contextualizes and reflects 
about some productions of the contemporary 
artist Sônia Gomes(1948), from Minas Gerais 
(Brazil), making visible the historical thickness 
that impregnates objects, adding stories to their 
own, and characterizing the complexity of a 
social fabric. Through her works, she provokes 
reflections on human corporeities in their daily 
processes of construction and deconstruction, 
proposing new life cycles for individuals and their 
memories, objects and their transcendence.
Keywords: Sônia Gomes / visual arts / memory. 

Resumo: O texto contextualiza e reflete sobre 
algumas produções da artista contemporânea 
Sônia Gomes (1948), natural de Minas Gerais 
(Brasil), visibilizando a espessura histórica 
que impregna os objetos, somando histórias 
a sua própria, e caracterizando a complexida-
de de um tecido social. Através de suas obras, 
ela provoca reflexões sobre as corporeidades 
humanas em seus processos cotidianos de 
construção e desconstrução, propondo novos 
ciclos vitais para os indivíduos e suas memó-
rias, os objetos e sua transcendência.
Palavras chave: Sônia Gomes / artes visuais 
/ memória. 
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The artist Roberto Vieira and his 
‘Archaeologies’: the land as a universal reference 

in contemporaneity
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Abstract: The aim of this article is to analyze the 
process of ‘Archeologies’ by the Brazilian artist 
Roberto Vieira, also present in his Terras’ series, 
to understand human everyday life. Is there a 
subversion of the Archeology’s concept? It is 
intended to reflect on how useless and obsolete 
objects become timeless fossils, from their involve-
ment and insertion in the earth. Could it be a 
process to rethink our finitude, or a proposal for 
a reinvention of time?
Keywords: contemporary art / image and culture 
/ land / archeology. 

Resumo: O objetivo deste artigo é analisar o 
processo das ‘Arqueologias’ do artista brasi-
leiro Roberto Vieira, presentes também em 
sua série Terras, para compreensão do quo-
tidiano humano. Haverá uma subversão do 
conceito de Arqueologia? Pretende-se refle-
tir sobre como os objetos inúteis e obsoletos 
transformam-se em fósseis atemporais, a 
partir de sua envolvência e inserção na terra. 
Poderia ser um processo para repensar a nos-
sa finitude, ou uma proposta para uma rein-
venção do tempo?
Palavras chave: Arte contemporânea / ima-
gem e cultura / terra / Arqueologia. 
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Abstract: This article stems from the analysis of 
the professional life and work of the Artist Ar-
mando Alves that unfolded in a one-to-one con-
versation in his studio. For this purpose, we ana-
lyzed Alves’ graphic work, while seeking to find 
points that are transversal to both, his paintings 
and design outputs. This was done in order to un-
derstand the extent to which his academic train-
ing is reflected in his approach to the graphic arts.
Keywords: Armando Alves / painting / graphic 
design. 

Resumo: Este artigo decorre da análise da vida 
profissional e obra do Pintor Armando Alves 
que se desenrolou numa conversa na primei-
ra pessoa no seu atelier. Para o efeito, anali-
samos a obra gráfica do Pintor. Procuramos 
encontrar pontos transversais à sua obra de 
pintura e de design e perceber em que medi-
da a sua formação académica se reflete na sua 
abordagem às artes gráficas.
Palavras chave: Armando Alves / pintura / 
design gráfico. 
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in the poetics of José Luiz Kinceler
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Abstract: This article reflects on the collaborative 
poetics of the Brazilian artist José Luiz Kinceler, 
based on the Vinho Saber (2003-2007) and Horta 
Vertical Saber (2010) proposals. As a professor 
at the University of Santa Catarina (Brazil), 
Kinceler coordinated the Research Group: Art 
and Life within the limits of the Representation, 
from which he founded the collaborative art col-
lective Geodésica Cultural, which uses a geodetic 
structure as a traveling relational device. From 
this practice is approached the concept of complex 
relational art, proposed by Kinceler.
Keywords: contemporary art / collaboration / 
José Kinceler / relational / complexity.

Resumo: Este artigo reflete sobre a poética 
colaborativa do artista brasileiro José Luiz 
Kinceler, tendo como base as propostas Vinho 
Saber (2003-2007) e Horta Vertical Saber 
(2010). Como professor da Universidade de 
Santa Catarina (Brasil), Kinceler coordenou o 
Grupo de Pesquisa: Arte e Vida nos limites da 
Representação, a partir do qual fundou o cole-
tivo de arte colaborativa Geodésica Cultural, 
o qual utiliza uma estrutura geodésica como 
dispositivo relacional itinerante. A partir des-
ta prática é abordado o conceito de arte rela-
cional complexa, proposto por Kinceler.
Palavras chave: arte contemporânea / colabora-
ção / José Kinceler / relacional / complexidade.
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Josafá Neves: “Diaspora” — connection between 
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Abstract: The trajectory of Josafá Neves makes us 
reflect not only the origins — his work changes the 
look of seeing the black -, but his statement. When 
questioning persistent urgencies — his genuine 
interpretations and the permanent restlessness 
of reality -, the artist seeks the rescue and em-
powerment of the Brazilian black culture, still 
marginalized and silenced. The purpose of this 
text is to make known the movement of Diaspora 
in Brazil that Neves brings us by giving visibility 
to the icons of Afro-Brazilian culture, starting 
from the dispersion and arriving the historical 
figures of this movement..
Keywords: Josafá Neves / Diaspora / Afro-Bra-
zilian culture and identity. 

Resumo: A trajetória de Josafá Neves nos faz 
refletir não só as origens — sua obra muda o 
olhar de ver o negro — mas sua afirmação. Ao 
questionar urgências que persistem — suas in-
terpretações genuínas e a permanente inquie-
tude da realidade -, o artista busca o resgate e 
empoderamento da cultura negra brasileira, 
ainda marginalizada e silenciada. O objectivo 
deste texto é dar a conhecer o movimento da 
Diáspora no Brasil que Neves nos traz ao dar 
visibilidade aos ícones da cultura afro-bra-
sileira, partindo da dispersão e chegando as 
figuras históricas deste movimento.
Palavras chave: Josafá Neves / “Diáspora” / 
Cultura e Identidade Afro-brasileira. 
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Time in the Shapes of Fátima Santos: between 
Painting and Musical Theory
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Abstract: Time, by its implication and represen-
tation, is invoked in the pictorial work of Fátima 
Santos through a relationship between musical 
theory and the elements of the plastic language. 
Through the process a temporal presence appears 
tied to an array of experimental exercises which 
guide the artist to the final form of her picto-
rial objects. By the shapes, the passage of time 
inscribes itself on her compositions, through the 
objective presence of one or more shadows on the 
image. Lastly, this text explores and correlates 
these two points in dialog with Paul Klee, Henri 
Focillon and Rudolf Arnheim.
Keywords: time / pictorial process / shapes / 
musical theory.

Resumo: O tempo, pela sua envolvência e re-
presentação, é invocado no trabalho pictórico 
de Fátima Santos através de uma relação en-
tre a teoria musical e os elementos da lingua-
gem plástica. Pelo processo, uma presença 
temporal surge vinculada a um conjunto de 
exercícios experimentais que conduzem a 
artista até à forma final dos seus objetos pic-
tóricos. Pelas formas, a passagem do tempo 
inscreve-se nas suas composições, através da 
presença objetiva de uma ou mais sombras no 
plano da imagem. Por fim, este texto explora 
e correlaciona estes dois posicionamentos 
em diálogo com Paul Klee, Henri Focillon e 
Rudolf Arnheim.
Palavras chave: tempo / processo pictórico / 
formas / teoria musical.



47Letícia Lampert e a paisagem 
afetiva urbana: estratégias 
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Letícia Lampert and the affective paisage urban: 
strategies of the photographic before the public 

and the private
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Abstract: The analysis of Known by sight: the 
city revealed through looks, windows and photo-
graphs of Letícia Lampert will aim to establish a 
reflection on landscape and the transformation 
of urban space focusing strategies of the photo-
graphic before the public and the private. Taking 
the photograph as revealing of an un precedented 
landscape because hidden behind walls The read-
ing of the work becomes a kind of shared look, 
provoking the viewer with a vertigo effect and the 
sensation of living in a private space.
Keywords: photography / public / private.

Resumo: A análise do trabalho de Letícia 
Lampert tem como objetivo uma reflexão 
sobre paisagem e a transformação do espaço 
urbano, e estratégias do fotográfico diante do 
público e o privado. A fotografia aparece como 
reveladora de uma paisagem inédita porque 
escondida atrás de paredes, onde a alienação 
provocada pela insegurança provoca o isola-
mento na cidade. A obra transforma-se em  
olhar compartilhado, provocando ao espec-
tador um efeito de vertigem e a sensação de 
viver uma experiência de imersão em um es-
paço privado. 
Palavras chave: fotografia / publico / privado.
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entre o documental 
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Virgínia de Medeiros and the epic aesthetics  
of contemporary guerrillas: between 

documentary and fictional

DANIELA MENDES CIDADE*

Abstract: This article proposes a reflection on 
Alma de Bronze, work of Virgínia de Medeiros 
realized during his artistic residence in the Hotel 
Cambridge, one of the occupations of the central 
region of. The fictional and documentary nature, 
the encounter between the artist and social rep-
resentations of exclusion and the impossibility of 
separation between the creation process and its 
context permeate the discussion about the work as 
a manifestation of a political-cultural character.
Keywords: documentary / fictional / politics.

Resumo: Este artigo propõe uma reflexão so-
bre Alma de Bronze, trabalho de Virgínia de 
Medeiros realizado durante a sua residência 
artística no antigo Hotel Cambridge, uma das 
ocupações da região central de São Paulo.  O 
carácter ficcional e documental, o encontro 
entre a artista e representações sociais da ex-
clusão e a impossibilidade de separação entre 
o processo de criação e o seu contexto per-
meiam a discussão sobre a obra como mani-
festação de carácter político-cultural.
Palavras chave: documental / ficcional / 
política.
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The expanded time and the miscigenation 
in photography: the dance representation 

in Clovis Dariano’s work
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Abstract: The aim of this article is to present an 
analysis of the works of the Brazilian visual artist 
Clóvis Dariano from different photographic series 
which have relation with the dance. The reflec-
tions arise from an interview with the artist and 
contributions of authors who dialogue with the 
expanded photographic time and the miscegena-
tion in photography. The artist´s creation, from 
the 70´s to the current works, results from various 
techniques, in the intertwining of photography, 
dance, painting, drawing and theater.   
Keywords: time / miscegenation / photography / 
dance / painting / drawing / theater. 

Resumo: O objetivo deste artigo é apresentar 
uma análise de obras do artista visual brasi-
leiro Clóvis Dariano de diferentes séries foto-
gráficas que têm relação com a dança. As re-
flexões surgem a partir de entrevista com o ar-
tista e contribuições de autores que dialogam 
com a expansão do tempo do fazer fotográfico 
e a miscigenação da fotografia com outras 
áreas. A criação do artista, desde os anos 70 
até trabalhos atuais, resulta de técnicas varia-
das, no entrecruzamento de fotografia, pintu-
ra, desenho, dança e teatro.   
Palavras chave: tempo / miscigenação / foto-
grafia / dança / pintura / desenho / teatro.



50 A experiência que a vista 
alcança: desdobrando 

paisagens sob a 
perspectiva de seis artistas 

contemporâneos

The experience that the sight reaches: unfolding 
landscapes under the perspective of six 

contemporary artists
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Abstract: The paper presents reflections about a 
set of references from six contemporary artists, 
who presented their understandings about land-
scapes. The materials came as an unfolding of the 
exposition “Landscapes: The repetition of what 
is impermanent”. These references served for the 
organization of a mediating material with the in-
tention of being an instigator to other experiences 
about landscapes. Through what has been sent to 
us, we realized that all the artists members of the 
project, somehow, insist in the impermanence as 
a time measurement and structure of a valuable 
experience about landscapes.
Keywords: Landscapes / Contemporary Art / 
Mediation.

Resumo:  O artigo apresenta reflexões acerca 
de um conjunto de referências provenien-
tes de seis artistas contemporâneos, que 
apresentaram os seus entendimentos sobre 
Paisagem. Os materiais vieram enquanto 
desdobramento da exposição “Paisagem: A 
repetição do que é impermanente”. Essas re-
ferências serviram para a organização de um 
material mediador com o intuito de ser um 
provocador para outras experiências acerca 
da paisagem. Por meio daquilo que nos foi en-
caminhado, percebemos que todos os artistas 
integrantes do projeto, de alguma maneira, 
insistem na impermanência como uma me-
dição de tempo e estrutura de uma experiên-
cia valorosa sobre paisagem.
Palavras chave: Paisagem / Arte Contempo-
rânea / Mediação.



52 Júlio Resende: a voz 
da pintura 

Júlio Resende: painting voice
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Abstract: The relevance of this article is limited 
to the presentation of the course and work of the 
painter Júlio Resende in the year in which the cel-
ebrations of the centenary of the painter’s birth 
end. The celebrations had as objective to celebrate 
the birth of the painter, to value the contemporary 
artistic heritage, to dynamize and to deepen the 
work of Júlio Resende.
Keywords: Júlio Resende / Centenary / Alentejo 
/ Ribeira, Goa e Brasil.

Resumo: A pertinência deste artigo cinge-se 
à apresentação do percurso e obra do Pintor 
Júlio Resende no ano em que se encerram as 
comemorações do centenário de nascimento 
do pintor. As comemorações tiveram como ob-
jetivo celebrar o nascimento do pintor, valori-
zar o património artístico contemporâneo, di-
namizar e aprofundar a obra de Júlio Resende. 
Palavras chave: Júlio Resende / Centenário / 
Alentejo / Ribeira, Goa e Brasil.



53Do estranho para 
o transcendental na obra 

de Fernando Maselli 

From the strange to the transcendental in 
Fernando Maselli’s work
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Abstract: The article presents how the Stranger is 
a formal resource used by the artist Fernando Ma-
selli (Buenos Aires, 1978) to construct a course for 
an interpretation in the universe of the Transcen-
dental. It focuses on two series ‘Inquiries about 
the Sublime’ (2015) and ‘Anunciación’ (2014-15) 
and intends to highlight how the manipulation 
of naturalistic images, inducing through the idea 
of   strange, spatial and temporal indefinition, 
provides an allusion to the transcendental, es-
pecially the Sublime.
Keywords: stranger / transcendental / lanscape 
/ Sublime. 

Resumo: O artigo apresenta o modo como o 
Estranho é um recurso formal utilizado pelo 
artista  Fernando Maselli (Buenos Aires, 1978) 
para construir um percurso para uma interpre-
tação no universo do Transcendental. Centra-
se em duas séries ‘Indagaciones acerca de lo 
Sublime’ (2015) e ‘Anunciación’ (2014-15) e 
pretende colocar em evidência como a ma-
nipulação de imagens naturalistas, induzin-
do através da ideia de estranho, indefinição 
espacial e temporal, proporciona uma alusão 
ao transcendental, sobretudo ao Sublime.
Palavras chave: estranho / transcendental / 
paisagem / Sublime.



54 A fronteira e o buraco: 
o Pampa e os limites entre 

arte e vida na obra de Copês 

The border and the hole: the Pampa 
and the boundaries between art and life in 

the work of Copês
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Abstract: This article surveys the works of Alex-
andre Copês, and his fictional poetics of overflows 
between art and life.The text focuses on a work 
named Yamna, an installation composed of a 
series of photographs,a network and a painting, 
where the artist seeks a dialogue with a trip into 
the geography of memory and the forgetfulnless, 
at the house of his childhood in the extreme south 
of Brazil, and the philosophy of a hole.
Keywords: fiction / border / hole.

Resumo: O artigo foca a  produção de 
Alexandre Copês, e sua poética ficcional de 
transbordamentos entre a arte e a vida. O 
texto centra-se em um trabalho denomina-
do Yamna, uma instalação composta de uma 
série de fotografias, uma rede e uma pintura, 
onde o artista busca  um diálogo com uma via-
gem pela geografia da memória e do esqueci-
mento, à casa de sua infância no extremo sul 
do Brasil, e a filosofia do buraco..
Palavras chave: ficção /  fronteira / buraco.
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nos vídeos de Daniela Távora 

Surfaces and deconstructions of Daniela 
Távora’s videos 
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Abstract: The text approaches the videos of 
Daniela Távora, Brazilian visual artist, who 
also works with drawing, fanzines, engraving 
and photography. Inspired by horror films, her 
videos make reference to personal memories and 
to the social context. For my approximations to 
her artwork, I am using the concepts of ‘decon-
struction’ as one of the ‘extremities of the video’ 
proposed by Christine Mello and ‘surface’ and 
‘haptic sense’ as defined by Giuliana Bruno. 
Keywords: Daniela Távora / video / surfaces / 
deconstruction. 

Resumo: O texto aborda os vídeos de Daniela 
Távora, artista visual brasileira também com 
produção em desenho, fanzines, gravuras, 
fotografias. Seus vídeos fazem referência à 
memória pessoal e ao contexto social, tendo 
como inspiração filmes de terror. Para pro-
curar uma aproximação com seu trabalho, 
emprego os conceitos desconstrução, como 
uma das extremidades do vídeo proposto por 
Christine Mello, e superfície e sentido hápti-
co, como definidos por Giuliana Bruno. 
Palavras chave: Daniela Távora / vídeo / su-
perfícies / desconstruções. 
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The Love in “Pixilated” Pieces by Alice Guimarães 
& Mónica Santos
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AFILIAÇÃO: Universidade de Lisboa; Faculdade de Belas-Artes (FBAUL), Centro de Investigação e Estudos em Belas Artes (CIE-
BA). Largo da Academia Nacional de Belas Artes 14, 1249-058, Lisboa, Portugal. E-mail: gordeeff@campus.ul.pt

Abstract: The article reflects on the pixilation 
in the loving relationship representation, ob-
serving the animated shorts, Amélia & Duarte 
(2015) and Between Shadows (2018), of the 
Portuguese, Alice Guimarães and Monica San-
tos. The analysis is mainly based on the “liquid 
love” concept by Bauman, but also based on 
the body by Pavis, on the photographic image 
by Barthes and Bazin, as well as on McLaren 
and Sifianos on the animated image. We con-
clude that there is an aesthetic and even philo-
sophical adequacy in the productions analyzed.
Keywords: Pixilation / Body / Sense of reality 
/ Liquid love. 

Resumo: O artigo reflete sobre o pixilation 
na representação do relacionamento amo-
roso, observado as curtas animadas, Amélia 
& Duarte (2015) e Entre Sombras (2018), 
das portuguesas, Alice Guimarães e Mónica 
Santos. A análise tem como base princi-
palmente o conceito de “amor líquido” de 
Bauman, mas também os de Pavis sobre o 
corpo, Barthes e Bazin sobre a imagem foto-
gráfica, além dos de McLaren e Sifianos sobre 
a imagem animada. Conclui-se assim, que há 
uma adequação estética e mesmo filosófica 
nas produções analisadas.
Palavras chave: Pixilation / Corpo / Sentido 
de realidade / Amor líquido. 
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Luz Correia: The matter energy and the unquiet 
and eco-participating imagination
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Abstract: This research reflects about Luz Correia 
work as a sculptor, applying interview, photo-
graphic record and document survey, searching 
for making his art work character to become vis-
ible — which one, within the Portuguese context, 
we consider to be remarkable as matter expressive 
affirmation, of original glass integration; and 
showing a pioneer eco-participation. Innovating 
Art-Educator, he became a distinguished sculptor 
by his vast and always renewed creation of medal 
and monumental intervention in urban space, in 
deep holistic artistic imagination.
Keywords: Portuguese contemporary sculpture / 
holistic artistic imagination  / cultural heritage. 

Resumo: Esta investigação reflecte sobre a 
obra de Luz Correia como escultor, a partir de 
entrevista, registo fotográfico e levantamento 
documental, procurando visibilidade para o 
carácter da sua obra — que, no contexto por-
tuguês, consideramos marcante na afirmação 
expressiva da matéria, original na integração 
do vidro; e de eco-participação pioneira. 
Arte-Educador inovador, veio a distinguir-se 
em escultura pela vasta e sempre renovada 
criação em medalhística e pela intervenção 
monumental em espaço urbano, numa pro-
funda sintonia holística e ecológica. 
Palavras chave: escultura portuguesa con-
temporânea / imaginação artística holística 
/ património cultural. 



58 A xilogravura na literatura 
de cordel: do popular 

ao erudito nas obras de J. 
Borges e Samico

Woodcut in the cordel literature: from 
the popular to the erudite in the works 

of J. Borges and Samico
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Abstract: Cordel’s literature and popular wood-
cutting allied in the early twentieth century in 
Recife, Pernambuco and ended up becoming one 
of the most important communication media in 
the country. With the huge growth in print runs 
and titles, many carvers were emerging, some of 
them becoming internationally acclaimed art-
ists. Others, more erudite, took advantage of the 
themes associated with this enormous imaginary, 
and supported their works in that source. The 
present work traces a panorama of two artists 
that somehow had strong connection with the 
Cordel, they are J. Borges and Samico.
Keywords: corde’l literature / leaflets / wood-
cutting.

Resumo: A literatura de Cordel e a xilogravura 
popular se aliaram no início do século XX no 
Recife, Pernambuco e acabou tornando-se 
uma das mais importantes mídias de comuni-
cação do pais. Com o enorme crescimento de 
tiragens e títulos, muitos entalhadores foram 
surgindo, alguns deles se tornaram artistas 
de repercussão internacional. Outros, mais 
eruditos, aproveitaram-se das temáticas asso-
ciadas a esse enorme imaginário, e apoiaram 
suas obras nessa fonte. O presente trabalho 
traça um panorama de dois artistas que de 
alguma forma tiveram forte ligação com o 
Cordel, são eles J. Borges e Samico.
Palavras chave: literatura de cordel / folhetos 
/ xilogravura.
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sobre um poema de Maria 

do Carmo Ferreira 

Following the Hookerail: about a poem of Maria 
do Carmo Ferreira
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Abstract: The article presents something of the life 
and work of Maria do Carmo Ferreira, a Brazil-
ian poet almost unknown in her country, but who 
was the only one to collaborate with the publica-
tions of Brazilian concrete poets. In the magazine 
Invenção: Revista de Arte de Vanguarda (Inven-
tion: Magazine of Avant-garde Art), in the fifth 
and last volume dated December 1967, one can 
find a solitary poem by Maria do Carmo, which 
she called “Meretrilho” (“Hookerail”), composed 
from avant-garde procedures such as porteman-
teau words and calligrams.
Keywords: Maria do Carmo Ferreira / Brazil-
ian Contemporary Poetry / Brazilian Concrete 
Poetry.

Resumo: O artigo apresenta algo da vida e 
obra de Maria do Carmo Ferreira, poeta bra-
sileira quase desconhecida em seu país, mas 
que foi a única a colaborar com as publicações 
dos poetas concretos brasileiros. Na revista 
Invenção: Revista de Arte de Vanguarda, no 
quinto e último volume datado de dezem-
bro de 1967, se pode encontrar um solitário 
poema de Maria do Carmo, o qual a mesma 
chamou de “Meretrilho”, composto a partir 
de procedimentos de vanguarda tais como a 
palavra-valise e o caligrama. 
Palavras chave: Maria do Carmo Ferreira / 
Poesia Contemporânea Brasileira / Poesia 
Concreta Brasileira. 
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Aesthetics of coexistence: body and territory in 
the work of Monica Toledo Silva
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Abstract: The article approaches the work of 
Monica Toledo Silva, Brazilian artist, video 
performer and investigator of the theaters of the 
body. Its production acts on the performance of 
the body in its relations with the territory and 
how it is transformed from the policies of the pres-
ence. Its production began in the 1990s where 
it began to work audiovisual narratives that 
present us gestures of the female body (often its 
own) in relation to space and time enhanced by 
the plastic image movement and its issues (dura-
tion, saturation, focus and speed of these images).
In his recent work, Body Refugees and Tracing 
Mermaids (2018), looks at refugee displacements 
on the borders of Greece and Italy in an instigat-
ing way since it discusses territoriality, belonging 
and movement of a body that is also landscape.
The purpose of this article is to identify how the 
artist’s narratives are affected by the installa-
tion language. 
Keywords: Body / Performance / Installation 
/ Territory.  

Resumo: O artigo aborda o trabalho de Monica 
Toledo Silva, artista brasileira, video perfor-
mer e investigadora dos cinemas do corpo. Sua 
produção age sobre a performance do corpo 
nas suas relações com o território e como este 
é transformado a partir das politicas da pre-
sença. Sua produção tem inicio na década de 
1990 onde começou a trabalhar narrativas au-
diovisuais que nos apresentam gestos do corpo 
feminino (muitas vezes seu próprio) na relação 
com o espaço e o tempo potencializados pela 
plástica da imagem movimento e suas questões 
(duração, saturação, foco e velocidade destas 
imagens). Em seus recentes trabalhos, Mulheres 
Continentais e Tracing Mermaids (2018), olha 
para os deslocamentos de refugiadxs nas fron-
teiras da Grécia e Itália de forma instigante uma 
vez que discute territorialidade, pertencimento 
e movimento de um corpo que também é paisa-
gem.  O objetivo deste artigo é identificar como 
as narrativas da artista são afetadas pela lingua-
gem da Instalação. 
Palavras chave: Corpo / Performance / 
Instalação / Território. 
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Cecilia Stelini: an observation about “Of what 
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Abstract: The aim of this article is from the series 
“What was not said” the Brazilian artist Cecilia, 
Stelini develop an analysis of performance art 
with concepts developed by Tania Rivera, on the 
binomial “subject-object” and “object-issue” 
where the performance is seen with a loan rela-
tionship between the body and the art, collaborat-
ing with a reflection on the processes involved in 
the poetic construction.
Keywords: performance art / subject / Cecilia 
Stelini.

Resumo: O objetivo desse artigo é a partir da 
série “Do que não foi dito” da artista brasilei-
ra Cecilia, Stelini desenvolver uma análise da 
arte performática com conceitos elaborados 
por Tania Rivera, sobre os binômios “sujeito-
objeto” e “objeto-questão”, onde a perfor-
mance é vista com uma relação de emprés-
timo entre o corpo para a arte, colaborando 
com uma reflexão sobre os processos envolvi-
dos na construção poética.
Palavras chave: performance / sujeito / 
Cecilia Stelini
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Abstract: To know the pictorial work of Juliantxo 
Irujo, I have investigated questions related to his 
pictorial practice, giving an integrating approach. 
I gather three aspects of his personality: artistic, 
academic and human. I have developed the first, 
to conform his portrait as an expressionist painter 
and teacher, committed to university research. 
I also show the evolution of his visual language 
through his works and I check the impact of his 
experimentation, analyzing the behavior of the 
material elements that make it up.
Keywords: painting / expressionism / color / 
shape / texture. 

Resumen: Para conocer la obra pictórica de 
Juliantxo Irujo, he indagado sobre cuestiones 
referidas a su práctica pictórica, dando un en-
foque  integrador. Aglutino  tres vertientes de 
su personalidad: artística, académica y huma-
na. Incido en la primera, para conformar su 
retrato como pintor expresionista y profesor, 
comprometido con la investigación univer-
sitaria. También muestro la evolución de su 
lenguaje visual a través de sus obras y com-
pruebo el impacto de su experimentación, 
analizando el comportamiento de los elemen-
tos materiales que la integran.
Palabras clave: pintura / expresionismo / co-
lor / forma / textura.
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in the creative process of Dança Vadia by the 
Company Mosaico of Contemporary Dance
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Abstract: The objective is to present the creative 
process of “Dança Vadia”, under the artistic 
direction of Alba Vieira, in collaboration with 
the interpreter-creators and other members of 
the Cia. Mosaico of Contemporary Dance. We 
introduce the strategies, poetics and proposals 
that guided the development of creative process 
of the contemporary dance piece that explores 
the relationship between Brazil and Portugal as 
themes in “Dança Vadia”.
Keywords: creative process / relationship Brazil/
Portugal / Company Mosaico of Contemporary 
Dance.

Resumo: Este trabalho pretende apresentar 
o processo de criação do espetáculo “Dança 
Vadia” sob direção artística de Alba Vieira, 
em colaboração com os intérprete-criadores 
e demais membros da Cia Mosaico de Dança 
Contemporânea. O objetivo desse texto é 
apresentar as estratégias, poéticas e propostas 
que orientaram o desenvolvimento de proces-
sos de criação em dança contemporânea que 
exploram a relação Brasil/ Portugal como te-
máticas no espetáculo “Dança Vadia”.
Palavras chave: processo de criação / rela-
ção Brasil/Portugal / Cia Mosaico de Dança 
Contemporânea.
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production at the university from the interface 

between dance and mythology.

FLÁVIA BRASSAROLA BORSANI MARQUES* & ODILON JOSÉ ROBLE**

*Brasil, bailarina. 
AFILIAÇÃO: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP); Faculdade de Educação Física; Doutoranda em Educação Física- 
Educação Física e Sociedade.Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Educação Física, Av. Erico Veríssimo, 701 , 
Bairro Barão Geraldo, Campinas, SP/ CEP: 13083-851, Brasil. E-mail: flaviaborsani@gmail.com

**Brasil, capoerista. 
AFILIAÇÃO: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP); Faculdade de Educação Física; Educação Física e Sociedade. 
Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Educação Física, Av. Érico Veríssimo, 701 , Bairro Barão Geraldo, Campi-
nas, SP/ CEP: 13083-851, Brasil. E-mail: odilonroble@mac.com



66

Abstract: The myth in Dance may highlight nec-
essary strangeness on the dialogue of concrete and 
symbolic reality. In this sense we share two artis-
tic works in which body and mythology explore 
interfaces in the becoming of imagination: “The 
Performance of the Salamander” and “Convicted 
of Tartarus.” Our reflections present perspectives 
on the body, mythology and philosophy to widen 
our points of view in relation to art and to propose 
a look at the artistic creations that occur in the 
university environment.
Keywords: mythology / dance / university.

Resumo: O mito na Dança pode realçar es-
tranhamentos necessários no diálogo com a 
realidade concreta e simbólica. É nesse senti-
do que compartilhamos dois trabalhos artísti-
cos em que corpo e mitologia exploram inter-
faces no devir da imaginação: “Performance 
da Salamandra” e “Condenados do Tártaro”. 
Nossas reflexões apresentam pontos de vista 
sobre corpo, mitologia e filosofia para alarga-
mos nossas fronteiras em relação à arte e pro-
por um olhar para as criações artísticas que 
ocorrem no ambiente universitário. 
Palavras chave: mitologia / dança  / univer-
sidade.



67Entre paredes, ruas e ventos 
que se movem: uma reflexão 
sobre a obra de Paula Duarte

Between walls, streets and moving winds: 
a reflection on the work of Paula Duarte

FRANCIONE OLIVEIRA CARVALHO* 
& MATHEUS ASSUNÇÃO BRAZ MONTEIRO**

*Brasil, Pesquisador & artista visual. 
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Abstract: The article reflects on the works 
BRIGHTNESS and “I stand up”, by  Brazilian 
visual artist Paula Duarte (1990), born in the 
city of Juiz de Fora. The artist´s creative process 
involves collaborative, interdisciplinary work, in 
dialogue with the urban space. The text articulates 
a dialogue between the hybrid poetics of the artist, 
which is mobilized by racial and gender issues and 
the use she makes of ethnographic procedures. In 
her work, territories are places dense with meaning, 
fusing individual and collective memory.
Keywords: Paula Duarte / ethnography / inter-
sectionality.

Resumo: O artigo reflete sobre as obras 
BRILHO e Eu me Levanto, da artista visual 
brasileira, nascida em Juiz de Fora, no estado 
de Minas Gerais, Paula Duarte (1990). Seu 
processo de criação envolve trabalho colabo-
rativo, interdisciplinar e em diálogo com o es-
paço urbano.  O texto articula um diálogo en-
tre a poética hibrida da artista mobilizada por 
questões raciais e de gênero e o uso que faz de 
procedimentos da etnografia.  Em sua obra os 
territórios são lugares densos de sentidos que 
fundem memória individual e coletiva.
Palavras chave: Paula Duarte / etnografia / 
interseccionalidade. 



68 O preto ao cubo branco: 
“dos pesos que se carrega” 

The Black in the White cube: “of the weights 
that we carry”
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Abstract: The article reflects on a section of the 
artistic production of the visual artist Matheus 
Assunção, born in 1993 in Rio de Janeiro. The 
artist explore the interfaces between performance 
art, photography, video and the relation between 
body/sexuality/gender dissidence and the marks 
of the slave trade. From this, dialogues and con-
nections are possible with an entire collective of 
afrodescendant artists who emerged in the last 
decade in Brazil and who contest the institu-
tionalization of art and renew artistic practices, 
themes and the ways art works circulate.
Keywords: Matheus Assunção / afrodescendant 
art / corporeity.

Resumo: O artigo reflete sobre um recorte da 
produção do artista visual Matheus Assunção, 
nascido em 1993 na cidade do Rio de Janeiro.  
O artista explora as interfaces entre a perfor-
mance a fotografia, o vídeo, e a relação entre 
corpo/sexualidade/gênero dissidentes e as 
marcas do tráfico negreiro. A partir dele é 
possível diálogos e conexões com todo um co-
letivo de artistas afrodescendentes surgidos 
na última década no Brasil que questionam 
a institucionalização da arte e renovam práti-
cas artísticas, temáticas e as práticas de circu-
lação de obras.
Palavras chave: Matheus Assunção / arte 
afrodescendente / corporeidade.   



69Um expressionista holandês 
no Brasil: adaptação 
de temas na obra de 

Johann Gutlich 

A Dutch expressionist in Brazil: adjustment of 
subjects in Johann Gutlich paintings

GEORGE REMBRANDT GUTLICH*

*Brasil, artista gravador e professor. 
AFILIAÇÃO: Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Belas Artes, Departamento de Artes Plásticas, MG, Brasil. Aveni-
da Antônio Carlos, 6627 — Pampulha, Belo Horizonte — MG, CEP31270-901, Brasil. E-mail: dapl@eba.ufmg.br

Abstract:  Johann Gutlich (Rotterdam, 1920 — 
São Paulo, 2000) was an artist who transited be-
tween many cultures with very distinct character-
istics and constructed in his workmanship a very 
singular look on the landscape and the man. Gut-
lich arrived at Brazil in 1952 and as he remained 
in this country until the end of his life, the models 
was gradually substituted by subjects and colors 
of the tropics. This study was started in  1997 
as inventory form, with intention to constitute 
a general catalogue of  his workmanships. This 
article results from the analysis of isolated topics.
Keywords: Flemish-dutch expressionism / por-
trait / landscape / Brazil / Netherlands.

Resumo: Johann Gutlich (Roterdão, 1920- São 
Paulo, 2000) transitou entre culturas distintas 
e construiu um olhar muito peculiar sobre a 
paisagem e o homem brasileiro. Gutlich che-
gou ao Brasil em 1952 e como permaneceu 
neste país até o fim de sua vida, os modelos 
foram  substituídos por  assuntos e paleta dos 
trópicos. Este estudo se iniciou no ano de 1997 
como inventário, com intuito de constituir um 
catálogo geral de obras. Em segunda instân-
cia iniciou-se o processo de análise desta pro-
dução por tópicos isolados, à exemplo deste 
estudo apresentado.
Palavras chave: expressionismo flamengo-
-holandês / retrato / paisagem / Brasil / 
Holanda.



70 Nas “ruínas da narrativa”: 
uma abordagem sobre 

o cinema de Lúcia Murat 

In the “Ruins of Narrative”: an approach about  
Lucia Murat’s movies
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Abstract: The article aims to analyze, in an ampli-
fied context, the work of the Brazilian filmmaker 
Lúcia Murat from the idea of narrative construc-
tion. This analysis and understanding of Murat’s 
audiovisual establishment is based on Walter 
Benjamin’s notion of “narrative” and “experi-
ence” in his 1930 essay entitled “The Storyteller”.
Keywords: Lúcia Murat / movies / narrative / 
experience / memory / dictatorship.

Resumo: O artigo tem como objetivo analisar 
um conjunto de três obras da cineasta bra-
sileira Lúcia Murat a partir da ideia de cons-
trução narrativa de memórias. A abordagem e 
o entendimento sobre a instauração audiovi-
sual de Murat toma como base, principalmen-
te, as noções de “narrativa” e “experiência” 
expostas por Walter Benjamin em seu ensaio 
de 1930 intitulado “O Narrador”. 
Palavras chave: Lúcia Murat / cinema / narra-
tiva / experiência / memória / ditadura. 



71Eduardo Matos y Os intrusos: 
Arqueología, memoria 
y reconstrucción desde 

el imaginario 

Eduardo Matos and Os intrusos: Archeology, 
memory and reconstruction from the imaginary

GONZALO JOSÉ REY VILLARONGA*

*España, artista visual e investigador. 
AFILIAÇÃO: Universidade de Vigo, Facultade de Belas Artes, Departamento de Pintura. R/ Maestranza, 2. 36002 Pontevedra, 
Espanha. E-mail: reyvillaronga@gmail.com

Abstract: Starting from what Dorfles calls the 
Lost Interval: “the loss of awareness of the tem-
poral experience and the loss of the possibility 
of consciously examining that experience”, we 
propose to examine the work of the artist Eduardo 
Matos to present how archeology is carried out 
from the art Social.
Keywords: Denial / City / Social archeology / 
Porto / Brussels.

Resumen: Starting from what Dorfles calls the 
Lost Interval: “the loss of awareness of the 
temporal experience and the loss of the possi-
bility of consciously examining that experien-
ce”, we propose to examine the work of the ar-
tist Eduardo Matos to present how archeology 
is carried out from the art Social.
Palabras clave: Negación / Ciudad / 
Arqueología social / Porto / Bruselas.



72 (Simulacros): Los imposibles 
del vocabulario expositivo 
a través de Jagna Ciuchta 

(Drills): The impossible of the exhibition 
vocabulary through Jagna Ciuchta
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Espanha. E-mail: reyvillaronga@gmail.com

Abstract: Analysis from the work of Jagna 
Ciuchta “When You See Me Again It Will not Be 
Me” of the concept of simulation according to the 
place that the work of art occupies in the set of 
elements that constitute the exhibition assembly, 
the rest that of its remains of her before and after 
in the exhibition project, and what is not present 
for the viewer in the presentation of the work.
Keywords: Negation / exhibition assembly / rest  
simulation / work in progress.

Resumen: Análisis a partir de la obra de Jagna 
Ciuchta ”When You See Me Again It Will not 
Be Me” del concepto de simulacro a tenor del 
lugar que ocupa la obra de arte en el conjunto 
de elementos que constituyen el montaje ex-
positivo, el resto que de ella queda de su antes 
y su después en el proyecto de exposición, y 
sobre lo que no está presente para el especta-
dor en la presentación de la obra. 
Palabras clave: Negación / montaje expositi-
vo / resto / simulacro / work in progress.



73Memoriae, Quai una Fantasia 
I e Que mon chant ne soit 

plus d’oiseau de Constança 
Capdeville: o visível 
e o invisível da arte 

Memoriae, Quai una Fantasia I and Que mon 
chant ne soit plus d’oiseau de Constança 

Capdeville: the visible and the invisible of art
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Abstract: Through the analysis of the works 
Memoriae, Quai una Fantasia I (1980) and, 
Que mon chant ne soit plus d’oiseau (1991) by 
Constança Capdeville, we will realize how the 
process of musical creation and composition ma-
terializes work, and in what way an interpreta-
tion can reveal the imaginative and imaginative 
contents proposed in works that, by their nature, 
are opened. Perceiving how his writing evolves 
between one and another works, as well as mani-
fest a mystique, a dichotomy and a dialectic with 
the invisible, also, showing its musical relevance.
Keywords: Memoriae / Quai una Fantasia I / 
Que mon chant ne soit plus d’oiseau / Constança 
Capdeville / musical theater / open work. 

Resumo: Através da análise das obras 
Memoriae, Quai una Fantasia I (1980) e Que 
mon chant ne soit plus d’oiseau (1991) de 
Constança Capdeville, iremos perceber de 
que forma o processo de criação e composição 
se materializa em obra, e de que forma uma 
interpretação pode revelar os conteúdos ima-
gísticos e imagéticos propostos em obras que, 
pela sua natureza, são abertas. Perceber de 
que forma a sua escrita evolui entre uma e ou-
tra obras, bem como manifestam uma mística, 
uma dicotomia e uma dialética com o invisível, 
também, mostrando a sua relevância musical.
Palavras chave: Memoriae / Quai una Fanta-
sia I / Que mon chant ne soit plus d’oiseau / 
Constança Capdeville / teatro musical / obra 
aberta.



74 A série Cabe a Alma  
de Maria Ivone dos Santos: 

o lugar tênue

The series Where the Soul is Kept by Maria Ivone 
dos Santos: the tenuous place
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Abstract: For this study I focused on two photo-
graphs from the series Where the Soul is Kept by 
artist Maria Ivone dos Santos, originated from 
the artist’s experience with the urban space. The 
purpose of this text is to analyze how said work 
utilizes photography and colored acrylic mirrors 
to create a tenuous place, that is to say, one that 
results from an ephemerous spatiality, in which 
physical and imaginary aspects interact.
Keywords: Maria Ivone dos Santos / tenuous 
place / urban space / photography / mirror.

Resumo: Para este estudo detive-me sobre 
duas fotografias da série Cabe a Alma da ar-
tista Maria Ivone dos Santos, surgidas de uma 
vivência com o espaço urbano. O objetivo é 
analisar como essas obras se utilizam da foto-
grafia e de espelhos de acrílico colorido para 
criar um lugar tênue, ou seja, um lugar resul-
tante de uma espacialidade efêmera, na qual 
se articulam aspectos físicos e imaginários.
Palavras chave: Maria Ivone dos Santos / lugar 
tênue / espaço urbano / fotografia / espelho. 



75As videocriaturas de Otávio 
Donasci: faces humanas 

no mundo digital 

The Videocriatures of Otávio Donasci: human 
faces in the digital world

HUGO DANIEL RIZOLLI MOREIRA*

*Brasil, artista visual. 
AFILIAÇÃO: Prefeitura Municipal de Sumaré/ São Paulo, Secretaria da Educação, Centro de Formação de Professores. Rua 
Ipiranga, 316, Centro, Sumaré, São Paulo, Brasil. E-mail: rizollihugo@gmail.com

Abstract: Otávio Donasci, Brazilian artist, de-
velops a project through video performances with 
his videocriatures in festivals of electronic art in 
Brazil and abroad, where a human body, whose 
head is replaced by a TV monitor, in which the face 
of an actor, dialoguing with experiments by other 
significant artists. The article deals with Donasci 
videocriatures, knowing that their works and ex-
periments are relevant to contemporaneity and 
propose the hybridization of the expression of the 
human face rescued by the multimedia resources.
Keywords: artistic creation / languages of art / 
hybrid languages / videocriatures / video per-
formances.

Resumo: Otávio Donasci, artista brasileiro, 
desenvolve um projeto por meio de vídeo 
performances com suas vídeocriaturas em 
festivais de arte eletrônica no Brasil e no ex-
terior, onde um corpo humano, cuja cabeça 
é substituída por um monitor de TV, no qual 
se projeta o rosto de um ator, dialogando com 
experimentos de outros significativos artis-
tas. O artigo discorre sobre as videocriaturas 
de Donasci, sabendo que seus trabalhos e 
experimentações são relevantes para a con-
temporaneidade e propõem a hibridização 
da expressão da face humana resgatada pelos 
recursos multimídias.
Palavras chave: criação artística / linguagens 
da arte / linguagens híbridas / videocriatu-
ras / vídeo performances. 
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Gota: o imaginário 
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à dessimbolização 

João de Barros and the Gota Theater: 
the scenographic imagery of resistance
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Abstract: João Barros (1946-2018), was a Portu-
guese set designer, recently deceased, whose imagi-
nary is anchored in the artistic and technological 
formation of the António Arroio School of Arts, 
possessing vast work in this field, whose scenic 
dimension is still to study. In this article I propose 
to approach the three decades of the activity of 
GOTA — Grupo Oficina Teatro Amador thea-
tre group, of which he was founder, director, set 
designer, costume designer and actor. Out of the 
greatest contemporary Portuguese set designers 
I highlight Manuel Lima (1911-1991), Rogério 
Ribeiro (1930-2008), Emília Nadal (1938), João 
Moniz Pereira (1920-1989) Vera Castro (1946-
2010), José Manuel Castanheira (1952) and Ma-
nuel Ramos Costa (1956) who have acknowledged 
João Barros’ creativity through a wide technical 
skill and also his deep humanity, always present.
Keywords: theater / scenography / imaginary 
/  intervention.

Resumo: João Barros (1946-2018), foi um cenó-
grafo português, recentemente desaparecido, 
cujo imaginário está ancorado na formação 
artística e tecnológica da Escola de Artes 
Decorativas António Arroio, possuindo vasta 
obra neste domínio, cuja dimensão cenográ-
fica está pouco estudada. Neste artigo propo-
mos abordar as três décadas da actividade do 
GOTA — Grupo Oficina Teatro Amador, do qual 
foi fundador, director encenador, cenógrafo, 
figurinista e actor. Os maiores cenógrafos por-
tugueses contemporâneos dos quais destaca-
mos apenas Manuel Lima (1911-1991), Rogério 
Ribeiro (1930-2008), Emília Nadal (1938), João 
Moniz Pereira (1920-1989) Vera Castro (1946-
2010), José Manuel Castanheira (1952) e Manuel 
Ramos Costa (1956) privaram e reconheceram 
em João Barros a criatividade «coisificada» 
(Martin Heidegger) através de um vastíssimo 
domínio técnico e também a sua enorme huma-
nidade sempre presente.
Palavras chave: teatro / cenografia / imaginá-
rio / intervenção.



77Perder el tiempo 
dibujando: el dibujo según 

Ricardo Cárdenes 

Wasting time drawing: drawing according 
to Ricardo Cárdenes
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AFILIAÇÃO: Universidade de Vigo, Facultade de Belas Artes, Grupo de Investigación DX7. Facultade de Belas Artes, Rúa 
Maestranza 2, 36002, Pontevedra, España. E-mail:ibarcia@uvigo.es

Abstract: The last exhibition of the artist Ricardo 
Cárdenes (Las Palmas de Gran Canaria, 1942) 
was held at the Saro Léon gallery in February 2018 
with the title “Without Discourse”.  It is not usual 
for this artist to give title to his individual exhibi-
tions. Thinking about that is a significant fact, 
we start from it to make an analysis of his work 
and, more specifically, his conception of drawing 
and the act of drawing, an activity that has mo-
nopolized his artistic work for decades. Establish-
ing diverse analogies with other types of actions 
and phenomena, we will try to get closer to the 
way of understanding the drawing of this artist.
Keywords: art / drawing / silence / making.

Resumen: La última exposición del artis-
ta Ricardo Cárdenes (Las Palmas de Gran 
Canaria, 1942) se celebró en la galería Saro 
Léon en febrero de 2018 con el título de Sin 
Discurso. No es habitual que este artista pon-
ga título a sus exposiciones individuales 
Entendiendo que éste es un hecho significati-
vo, partimos de él para hacer un análisis de su 
obra y, más en concreto, de su concepción del 
dibujo y del mismo acto de dibujar, actividad 
que desde hace decenios monopoliza su tarea 
artística. Estableciendo diversas analogías 
con otro tipo de acciones y de fenómenos, in-
tentaremos acercarnos a la manera de enten-
der el dibujo de este artista.
Palabras clave: arte / dibujo / silencio / hacer.



78 La bala, el ojo y el oído: 
a propósito de 

“2000 disparos” de Ramón 
González Echeverría 

The bullet, the eye and the ear: about “2000 
shots” by Ramón González Echeverría

IGNACIO BARCIA RODRÍGUEZ*

*España, artista visual, docente. 
AFILIAÇÃO: Universidade de Vigo, Facultade de Belas Artes, Grupo de Investigación DX7. Facultade de Belas Artes, Rúa 
Maestranza 2, 36002, Pontevedra, España. E-mail: ibarcia@uvigo.es

Abstract: From the study of the work “2000 
shots” by Ramón González Echeverría, as a sig-
nificant example, the idea is to highlight allusions 
to the sound to be heard in works thaht are usu-
ally categorized as the visual arts. Attention is 
turned to the process to produce the work (shots 
from a rifle9 as the crucial factor that gives mean-
ing to the work, providing that aural dimension, 
which remains more or latent although in the end 
it blends into the background.
Keywords: sculpture / painting / drawning / shots 
/ looks / sounds.

Resumen: A partir del estudio de la obra 
“2000 disparos” de Ramón González 
Echeverría como ejemplo significativo, se pre-
tende poner en evidencia alusiones al sonido 
perceptibles en obras que se enmarcan dentro 
de las artes visuales. Se incide en el proceso 
elegido para la fabricación de la obra (disparos 
de fusil) como el factor primordial que impri-
me significación a la obra, y que aporta esa di-
mensión sonora que permanece más o menos 
latente pero que, en conclusión, es inevitable 
pasar por alto. 
Palabras clave: escultura / pintura / dibujo / 
disparos / miradas / sonidos.



79Huella y memoria en 
la obra de Patricia Gómez 

y Mª Jesús González 

Trace and memory in Patricia Gómez and 
Mª Jesús González’s work
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Abstract: This article studies the work of the 
creation collective formed by Patricia Gómez 
and Mª Jesús González. Its objective is to show 
the relationship between trace and memory in 
the artists’ work. It is the result of a research on 
their creative procedures, which work as a register 
and verification, and in the social context of the 
works. The methodology includes the analysis 
of the works, the use of testimonies of the artists 
and the revision of authors’ texts. The conclusion 
presents this work as a contemporary example of 
the affirmation of the reality principle.
Keywords: trace / memory / room / context / 
reality.

Resumen: Este artículo estudia el trabajo del 
colectivo de creación formado por Patricia 
Gómez y Mª Jesús González. Su objetivo es 
mostrar la relación entre huella y memoria 
en el trabajo de las artistas. Es el resultado de 
una investigación en sobre sus  procedimien-
tos creativos, que funcionan como registro 
y verificación, y en el contexto social de las 
obras. La metodología incluye el análisis de 
las obras, el uso de testimonios de las artistas 
y la revisión de textos de autores.  La conclu-
sión presenta este trabajo como un ejemplo 
contemporáneo de la afirmación del principio 
de realidad.
Palabras clave: huella / memoria / habitación 
/ contexto / realidad.



80 “Para ondular e intrigar. 
Como?”: Gordon Cullen e o 
mural da escola primária de 
Greenside, Londres, 1952-53

“Mural. To undulate and intrigue. How?” Gordon 
Cullen mural at Greenside Primary School, 

London, 1952-53
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Abstract: Gordon Cullen (1914-1994) was an 
architect, urban planner and British illustra-
tor, whose best-known work, Townscape (1961), 
marked generations of architects and artists to 
the present day. Townscape is a book written from 
the point of view of who’s on the street and covers 
formal and aesthetic aspects of urban space. This 
article focuses on a lesser known activity of Cul-
len, his work as a mural painter. Taking as subject 
a mural he painted in an elementary school in 
London, this text seeks to find in this pictorial 
work echoes of his ideas about space.
Keywords: Mural painting / public art / art in 
primary schools. 

Resumo: Gordon Cullen (1914–1994) foi 
um arquiteto, urbanista e ilustrador britâ-
nico, cuja obra mais conhecida, Townscape 
(1961), marcou gerações de arquitetos e de 
artistas até hoje. Townscape é um livro es-
crito do ponto de vista de quem anda na 
rua e aborda aspetos formais e estéticos do 
espaço construído. Este artigo dá a conhe-
cer uma outra faceta de Cullen, a de pintor 
mural. Tendo como objeto um mural que 
executou numa escola primária de Londres, 
procura-se encontrar nesta sua obra pic-
tórica ecos das suas ideias sobre o espaço.
Palavras chave: Pintura mural / arte pública / 
arte em escolas primárias. 



81Uma escultura nunca 
realizada de Martins Correia 

A never cast sculpture of Martins Correia 

INÊS ANDRADE MARQUES*

Abstract: In 1957 Martins Correia (1910-1999) 
signed a contract for the execution of a sculp-
ture for a school in Lisbon. This sculpture would 
never be done. In the model, which shows a small 
sculptural group composed of two boys, we can 
see the modern approach of the sculptor, com-
bining traditional sculptural modelling with the 
incision of lines on the surface of the work. This 
paper presents this model, contextualizing it in 
the contemporary production of the city of Lisbon 
and in the work of the author.
Keywords: Modern sculpture / public art / art 
in primary schools. 

Resumo: Em 1957 Martins Correia (1910-
1999) assinava um contrato de execução de 
uma escultura para uma escola de Lisboa. 
Esta obra nunca seria realizada. No estudo, 
que mostra um pequeno grupo escultórico 
composto por dois meninos, é patente a abor-
dagem plástica moderna e característica do 
autor, aliando à modelação escultórica tra-
dicional a incisão de linhas na superfície da 
obra. Este artigo dá a conhecer esse estudo, 
contextualizando-o na produção coeva da ci-
dade de Lisboa e na obra do autor.
Palavras chave: Escultura moderna / arte pú-
blica / arte em escolas primárias. 
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Raúl Domínguez: Trembling drawing, 
Moveable Image
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Abstract: Raúl Domínguez traverses space, time 
and its materiality through drawing. He does 
not understand the drawing as a result, but as 
a process of searching for an image that moves 
in the presence of the real. This article seeks to 
visualize the creative process of Domínguez over 
the last two years trough three movements that 
condense their method and structure the text: 
TO WALK, TO TOUCH and TO SCALE. In the 
friction between these movements Domínguez 
experiences and reveals the difficulty of access 
to the real.
Keywords: Raúl Domínguez / Drawing / Process 
/ Image.

Resumen: Raúl Domínguez transita por el es-
pacio, el tiempo y sus materialidades a través 
del dibujo. No se trata del dibujo como resul-
tado, sino como proceso de búsqueda de una 
imagen que se remueve en presencia de lo real. 
Este artículo busca visibilizar el proceso crea-
tivo de Domínguez en los últimos dos años por 
medio de tres movimientos que condensan 
su método y estructuran el texto: PASEAR, 
TOCAR y ESCALAR. En la fricción entre 
estos movimientos Domínguez experimen-
ta y muestra la dificultad de acceso a lo real.
Palabras clave: Raúl Domínguez / Dibujo / 
Proceso / Imagen.
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Abstract: (Selfi) Installation includes some strate-
gies that Dayra von Berner uses in order to gener-
ate an estrangement and expansion of the space 
where displayed. On the one hand, the light tapes 
delineating pre-connoted architectures affects 
the immaterial visualization of these. On the 
other, she reflects on the current use and function 
of photography by transforming the container 
into a camera obscura, encouraging attendees 
to expand the physical space to social networks 
by uploading conversational photographs made 
in situ into circulation.
Keywords: Darya Von Berner / selfie / camera 
obscura / postphotography. 

Resumen: La instalación (Selfi) incluye algu-
nas estrategias que Dayra von Berner emplea 
en orden a generar un extrañamiento y expan-
sión del espacio donde se despliegan. De una 
parte, las cintas de luz en el delineado de ar-
quitecturas pre-connotadas inciden sobre la 
visualización inmaterial de éstas. De otra, re-
flexiona con respecto al uso y función actuales 
de la fotografía mediante la transformación 
del contenedor en cámara oscura, alentan-
do a lxs asistentes a ampliar el espacio físico 
hacia las redes sociales mediante la puesta en 
circulación de fotografías conversacionales 
realizadas in situ.
Palabras clave: Darya Von Berner / selfi / cá-
mara oscura / postfotografía.
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Abstract: As part of a study on the pedagogical 
texts of Jorge Pinheiro, this article focuses the 
preparatory material for a Composition lecture 
for the courses of Fine Arts at ESBAL in the early 
1980s. The sculptural group “The Rent Collection 
Courtyard”, a paradigmatic work of the Chinese 
Cultural Revolution, allows deepening the compo-
sitional thinking of ideas and form, questioning 
space, narrative, and ideological and aesthetic 
context. Aligned with his authorial preoccupa-
tions in his return to pictorial figuration at the 
time and both engaged in the search of a semiotic 
perspective in the interpretation of visual arts, 
Pinheiro elects an expressive case from histori-
cal circumstances whose political echoes return, 
today, full of new meanings.
Keywords: Jorge Pinheiro / classes / composition 
/ narrative / courtyard.

Resumo: Enquadrado num estudo sobre os 
textos pedagógicos de Jorge Pinheiro, este 
artigo incide sobre o material preparatório 
de uma aula de Composição para os cursos 
de Artes Plásticas na ESBAL em inícios dos 
anos 80. O grupo escultórico “O pátio da co-
brança das rendas”, obra paradigmática da 
Revolução Cultural Chinesa, permite apro-
fundar o pensamento compositivo das ideias 
e da forma plástica, questionando o espaço, 
a narrativa e o contexto ideológico e estéti-
co. Em coerência com as suas preocupações 
autorais de então na retoma da figuração 
pictórica e, ao mesmo tempo, empenhado na 
prospecção de uma perspectiva semiótica na 
interpretação das artes visuais, Pinheiro elege 
um caso expressivo de circunstâncias históri-
cas cujos ecos políticos regressam, hoje, ple-
nos de re-significações.  
Palavras chave: Jorge Pinheiro / aulas / com-
posição / narrativa / pátio.
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“Tú me has matado” by David Sánchez: 
The lynchian strategy of the object in the 

narration of events
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Abstract: The objective of the current article is to 
enter in a comparative reading between the ob-
jects that appeared in the graphic novel by David 
Sanchez “Tú me has matado” and the objetual 
language of David Lynch’s filmography. From the 
point of view of its protagonism, we will approach 
the incidence in the argument of the work and we 
will present a deep reflexion about the autonomy 
and symbolic value of it, studying a discourse that 
gives room for multiple interpretations
Keywords: Comic / David Sánchez / objects / 
symbology / David Lynch.

Resumen: El presente artículo tiene como ob-
jetivo internarse en una lectura comparativa 
entre los objetos aparecidos en la novela grá-
fica de David Sánchez, “Tú me has matado” y 
el lenguaje objetual del cine de David Lynch. 
Desde el punto de vista de su protagonismo, 
abordaremos la incidencia en el argumento 
de la obra y plantearemos una profunda re-
flexión sobre la autonomía y el valor simbóli-
co del mismo, estudiando un discurso que da 
cabida a múltiples interpretaciones.  
Palabras clave: Cómic / David Sánchez / ob-
jetos / simbología / David Lynch. 
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Abstract:  This article discusses two projects that 
are based on a cohesion between disciplines and 
their methodologies. In this reflection, we must 
add the need to establish new debates about the 
artistic creation that builds unusual and novel 
mechanisms in the generation of knowledge, thus 
questioning the figure of the artist in society, the 
production of art base on objects, art schools’ 
leaning systems, art faculties, museums, etc., and 
contemporary artistic research in general.
Keywords: Transdisciplinarity / collaboration / 
authorship / horizontality / methodology.

Resumen: El presente artículo discute estos 
proyectos que se basan en una cohesión en-
tre disciplinas y sus metodologías específicas 
colaborativas, pudiendo éstas catalogarse aún 
hoy de marginadas o contraculturales. En esta 
reflexión, hay que añadir la necesidad de esta-
blecer nuevos debates en torno a la creación 
artística que construye inusuales y novedosos 
mecanismos en la generación de conocimien-
to, cuestionando así la figura del artista en la 
sociedad, la producción objetual del arte, el 
sistema del arte y sus instituciones (escuelas 
de arte, facultades, museos, etc.), y la investi-
gación artística contemporáneas.
Palabras clave: Transdisciplinariedad / cola-
boración / autoría / horizontalidad / meto-
dologías.



88 Sobre a noção 
de observância e espaços 
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de Maria Ivone dos Santos: 
pensar a cidade através 

da arte 

About the notion of observance and spaces 
experienced in the work of Maria Ivone dos 

Santos: think of the city through art
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Abstract: When time and space give meaning 
to new forms, many vehicles in art are capable 
of presenting new and different possibilities of 
dematerializing a material or of materializing 
a thought. Contemporary liquidity reveals the 
ability of specific artists, such as Brazilian artists 
and professors of the Federal University of Rio 
Grande do Sul (UFRGS) Institute of Art, Maria 
Ivone dos Santos, to practice impossible places 
and make the maccessible to look at, as in the 
examples of the works exposed called Prosa de 
Jardim 2 (2007) and Lugar Tênue (2014).
Keywords: Maria Ivone dos Santos / city / art.

Resumo: Quando tempo e espaço dão sentido 
a novas formas, são muitos os veículos na arte 
capazes de apresentar novas e diferentes pos-
sibilidades de desmaterializar uma matéria 
ou de materializar um pensamento. A liqui-
dez da contemporaneidade revela a capaci-
dade de específicos artistas, tal como a artista 
e docente brasileira do Instituto de Artes da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), Maria Ivone dos Santos, praticar 
lugares impossíveis e torná-los acessíveis ao 
olhar, como nos exemplos dos trabalhos ex-
postos denominados Prosa de Jardim 2 (2007) 
e Lugar Tênue (2014). 
Palavras chave: Maria Ivone dos Santos / ci-
dade / arte.
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Abstract: This article analyses the ways in which 
language traverses the artistic practice of Juan 
Zamora. The starting point of the text is the spo-
ken word as the primary element for the first ap-
proach to and understanding of the environment, 
which Zamora uses in its projects concerning the 
processes of nature and human activity, which 
materialise into hugely poetically charged pieces.
Keywords: Juan Zamora / language / creative 
procedures / origin / game.

Resumen: El presente artículo propone una 
aproximación a las maneras en las que el len-
guaje atraviesa la práctica artística de Juan 
Zamora. El punto de partida del texto es la pa-
labra hablada como elemento primario para 
la toma de contacto y el abarcamiento del 
entorno, que Zamora emplea en sus proyectos 
acerca de los procesos de la naturaleza y de la 
actividad humana, los cuales se traducen en 
piezas de enorme carga poética.
Palabras clave: Juan Zamora / lenguaje / pro-
cedimientos creativos / origen / juego.
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Abstract: The present article attempts to estab-
lish, aesthetically, the relations between body 
and space in the performance of Brazilian Visual 
Artist Berna Reale. In contemporary times the 
Lócus erects itself as a primordial condition in 
the imaginary narrative and, undeniably, the 
technologies lend their functions to the body, thus 
amplifying the sensorial / corporal capacities of 
those who produce and / or frui Art. The Poetics 
of Bern Reale is a signic “prevarication” between 
the Body (physical and social), the Costume, Mu-
sic, Photography, Video and the City, pungent in 
deep spheres of resignification.
Keywords: Cosmopolitanism / Space / Cyber-
culture /Performance.

Resumo: O presente artigo intenta assen-
tar, esteticamente, as relações entre corpo 
e espaço na performance da Artista Visual 
Brasileira Berna Reale. Na contemporanei-
dade o Lócus erige-se como condição primor-
dial na narrativa imagética e, inegavelmente, 
as tecnologias emprestam suas funções ao 
corpo, ampliando, assim, as capacidades sen-
soriais/corporais de quem produz e/ou frui 
Arte.  A Poética de Berna Reale é uma preva-
ricação sígnica entre o Corpo (físico e social), 
o Figurino, a Música, a Fotografia, o Vídeo e 
a Cidade, pungente em profundas esferas de 
(re) significações.
Palavras chave: Cosmopolitismo / Espaço / 
Cibercultura / Performance.
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de exterioridad 
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Abstract: This article analyzes the latest works 
of Jonathan Millán, specifically all those that 
have to do with the concept of privacy and its 
public exposure. It tries to study how the artist’s 
intimate environment becomes a reflection that, 
going beyond the purely artistic, situates himself 
squarely in the problematic about what it means 
to be an artist today and how to survive in a con-
text decimated by the banalization.
Keywords: self-representation / intimacy / pri-
vacity / contemporary art.

Resumen: El presente artículo analiza los 
últimos trabajos de Jonathan Millán, en con-
creto todos aquéllos que tienen que ver con el 
concepto de privacidad y su exposición públi-
ca. Trata de estudiar cómo el entorno íntimo 
del artista se convierte en una reflexión que, 
yendo más allá de lo puramente artístico, se 
sitúa de lleno en las problemáticas sobre qué 
significa ser artista hoy en día y cómo se con-
sigue sobrevivir en un contexto diezmado por 
la banalización.
Palabras clave: autorepresentación / intimi-
dad / privacidad / arte contemporáneo.
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Abstract: The Spanish artist Luis Marco rein-
terprets the works made by his father under the 
effects of Alzheimer’s disease. Works that al-
though they manifested a progressive upheaval 
that affected to their capacity of the thought, the 
memory and the language, they revealed an un-
suspected universe arisen from the unconscious 
one. The result is a fusion, an affective rewriting, 
which continues the memory arising from forget-
fulness, while bringing us closer to the mystery of 
an artistic act pure of intentions, authenticity, 
that of the sick and marginalized.
Keywords: Art Brut / appropriationism / forget-
fulness / disorder / unconscious.

Resumen: El artista español Luis Marco rein-
terpreta las obras realizadas por su padre bajo 
los efectos de la enfermedad de Alzheimer. 
Obras que si bien manifestaban un trastorno 
progresivo que afectaba a su capacidad del 
pensamiento, la memoria y el lenguaje, des-
velaban un universo insospechado surgido del 
inconsciente. El resultado es una fusión, una 
reescritura afectiva, que continúa la memoria 
surgida de la desmemoria, al tiempo que nos 
acerca al misterio de un hecho artístico puro 
de intenciones, autenticidad, el de los enfer-
mos y marginados.
Palabras clave: arte marginal / apropiacionismo 
/ desmemoria / enfermedad / inconsciente.
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Abstract: The article presents the initiative Lloc, 
memòria i salicòrnies (2015-2018), which groups 
several artists, in the context of the recovery of the 
marsh Pletera (Baix Empordà). These artistic 
projects, apart from contributing to the dissemi-
nation of an intervention in the territory, have 
favoured an approach to the site’s memories and, 
at the same time, have problematized the idea 
of regeneration of the place. This collaboration 
is highlighted by connecting cultural actions 
within the scientific project «Life Pletera» and 
is proposed as a model to follow.
Keywords: artistic processes / «Life Pletera» / 
de-urbanization / territory / memory.

Resum: L’article presenta la iniciativa Lloc, 
memòria i salicòrnies (2015-2018), que agrupa 
diversos artistes, en el marc de la recuperació 
de la maresma de la Pletera (Baix Empordà). 
Aquests projectes artístics, a més de contri-
buir a la difusió d’una intervenció en el terri-
tori, han afavorit una aproximació a les me-
mòries del lloc i, alhora, han problematitzat la 
idea pròpia de regeneració de l’indret. Es posa 
en relleu la col·laboració a què ha donat lloc, 
en posar d’acord accions culturals en l’interior 
del projecte científic «Life Pletera», i es pro-
posa com a model a seguir. 
Palaures clau: processos artístics / «Life 
Pletera» / desurbanització / territori / memòria.



95A Violência Coronelista 
no Novo Cinema 

de Pernambuco: uma análise 
do diretor Kleber 
Mendonça Filho 

Coronelism and Violence in the New Cinema 
of Pernambuco: an analysis of director Kleber 

Mendonça Filho

JOSÉ ARTHUR DE PONTES*

*Brasil, Fotografo e editor. 
AFILIAÇÃO: Universidade de Lisboa; Faculdade de Belas-Artes (FBAUL); Centro de Investigação e Estudos em Belas Artes (CIE-
BA). Largo da Academia Nacional de Belas Artes 14, 1249-058, Lisboa, Portugal. E-mail: pontesjose@campus.ul.pt

Abstract: The article has as object of study, part 
of the films Som ao Redor (2012) and Aquárius 
(2016), recent works of the director Kleber M. 
Filho. Our analysis focuses on the elements of cor-
diality seen in some characters, as well as certain 
urban aspects present in the films, which served 
to demonstrate the clear reproduction of  violence 
and coronlism in these works. The coronelism 
criticized by the filmmaker extrapolates the 
screens of the cinema, in an example of expanded 
cinema. The same criticized colonels in his films 
attack the artist in real life.
Keywords: coronelism / violence / cinema.

Resumo: O artigo tem como objeto de estu-
do, parte dos filmes Som ao Redor (2012) e 
Aquárius (2016), obras recentes do diretor 
Kleber M. Filho. Nossa análise tem como foco 
os elementos de cordialidade vistos em al-
guns personagens, bem como determinados 
aspectos urbanísticos presentes nos filmes, 
que nos serviram para demonstrar a clara 
reprodução da violência coronelista nestas 
obras. O coronelismo criticado pelo cineasta 
extrapola as telas do cinema, num exemplo 
de cinema expandido. Os mesmos coronéis 
criticados em seus filmes  atacam o artista  na 
vida real.  
Palavras chave: coronelismo / violência / ci-
nema.



96 Entremeios negativos, do 
grafite à grade. Construções 

imagéticas a partir das 
grades de ferro residenciais 

de Marabá na poética 
de Bino Sousa. 

Negative interstices, from graphite to grid. Image 
constructions from the residential iron grids 

of Marabá in the poetics of Bino Sousa.

JOSÉ MARCOS CAVALCANTI DE CARVALHO*

*Brasil, fotógrafo, designer gráfico, artista visual e professor. 
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Abstract: The work of Bino Souza predisposes a 
relationship with the graphics that is impressed 
by the matrices that are developed from iron bars 
that serve as protection of the residences in the city 
of Marabá-PA, the artist dialogues with the city 
and its citizens with the use of a strategy where 
his praxis is inserted; his poetics, in relation to 
the development of a methodology around the 
possible reconfigurations of the minimal modular 
structures that are given to be reconstructed and 
resignified in the obtaining of ordered graphics in 
ways different from their previous constitution, 
when they were still only protection grids. These 
same grids, diminished, expand their relations 
beyond those structures rooted in domestic envi-
ronments, in a relation of expansion of meanings 
around the doing and the belongings of the people 
of the city of Marabá.
Keywords: grid / graphite / praxis / art / meth-
odology.

Resumo: O trabalho de Bino Souza predispõe 
uma relação com o grafismo que é impressio-
nado pelas matrizes que são desenvolvidas a 
partir de grades de ferro que servem de pro-
teção das residências na cidade de Marabá-
PA, o artista dialoga com a cidade e seus con-
cidadãos com a utilização de uma estratégia 
onde insere-se a sua práxis; sua poética, em 
relação ao desenvolvimento de uma metodo-
logia em torno das reconfigurações possíveis 
das estruturas mínimas modulares que são 
dadas a serem reconstruídas e ressignifica-
das na obtenção de grafismos ordenados de 
maneiras diversas a sua constituição ante-
rior, quando ainda eram apenas grades de 
proteção. Essas mesmas grades, diminuídas, 
expandem suas relações além daquelas estru-
turas enraizadas nos ambientes domésticos, 
numa relação de expansão de significados em 
torno do fazer e dos pertencimentos das pes-
soas da cidade de Marabá.
Palavras chave: grade / grafite / praxis / arte 
/ metodologia.



98 Carlos Nader 
e José Leonilson: Paixões 

Entrelaçadas 

Carlos Nader and José Leonilson: 
Interlaced Passions

JOSÉ UMBELINO BRASIL*

*Brasil, Documentarista e Professor de Cinema. 
AFILIAÇÃO: Universidade Federal da Bahia (UFBA); Faculdade de Comunicação. Rua Barão de Jeremoabo, s/n, Ondina 
Salvador, BA, CEP 40170-115, Brasil. E-mail: umbelino@ufba.br

Abstract: The passion of JL film by Carlos Nader 
(2015) is an empirical derivative of the work of 
the artist Jose Leonilson, (1957-1993) film that 
stands out in the trajectory of the Brazilian docu-
mentary. Representing work, life and death, in 
a stertorizing way, extracted from the vestiges of 
daily life and the intimacy of the visual artist; Is 
an account that composes a time of poetic exist-
ence analogically recorded in an intimism form 
and reprocessed digitally; Where the macrocosms 
that invent another atmosphere are recreated, 
in a permutation of the transpositions allowed 
to the cinema. 
Keywords: Documentary / Experimental Poetic 
/ Visual Arts / Carlos Nader / Leonilson.

Resumo: A paixão JL por Carlos Nader (2015) 
é um derivado empírico da obra do artista 
José Leonilson, (1957-1993) filme que se des-
taca na trajetória do documentário brasileiro. 
Representando o trabalho, a vida e a morte, 
de forma exteriorizada, extraídos da vida co-
tidiana e da intimidade do artista visual. É um 
relato que compõe um tempo de existência 
poética registrado analogamente em uma for-
ma de intimismo e reprocessado digitalmente 
em macrocosmos que inventam outra atmos-
fera e são recriados, numa permutação das 
transposições permitidas ao cinema. 
Palavras chave: Documentário / Poética ex-
perimental / Artes Visuais / Carlos Nader / 
Leonilson.



99Adel Souki: contaminações 
entre o barro e o fogo 

Adel Souki: contaminations between 
clay and fire

JULIANA GOUTHIER MACEDO*

*Brasil, artista visual. 
AFILIAÇÃO: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Escola de Belas Artes, Departamento de Artes Plásticas. Avenida 
Antônio Carlos, 6627 — Pampulha, Belo Horizonte — MG, 31270-901, Brasil. E-mail: juliana.gouthier@gmail.com

Abstract: This article is configured as a dialogue 
with some of the works by Adel Souki, in her per-
manent state of experimentation, research and 
exchanges, traversing some clues that have spread 
in artistic creation / production flows, mediated 
by clay and fire. It is an exercise of reflection from 
the re-understanding that in art there are no signs 
of appeasement, but inquietudes that are trans-
figured poetically and aesthetically, imposing 
themselves as coping processes, as ‘part of a ritual 
to understand life’.
Keywords: clay / fire / installation. 

Resumo: Este artigo se configura como um 
diálogo com algumas obras de Adel Souki, em 
seu estado de permanente experimentação, 
pesquisa e trocas, percorrendo algumas pistas 
que se escancaram em fluxos de criação/pro-
dução artística, mediados pelo barro e pelo 
fogo. É um exercício de reflexão a partir do re-
conhecimento de que na arte não há sinais de 
apaziguamento, há inquietações que se trans-
figuram poética e esteticamente, se impondo 
como processos de enfrentamento, como 
‘parte de um ritual para compreender a vida’.  
Palavras chave: barro / fogo / instalação. 
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de papel de Marco Giannotti

Kioto´s diary: Marco Giannottis´s 
paper paintings

LAÍS GUARALDO*

*Brasil, artista visual. 
AFILIAÇÃO: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) / Brasil. Faculdade de Artes Visuais. Docente da área de 
Fundamentos da Linguagem Visual. E-mail: lagua@bighost.com

Abstract: The article analyses the work “Diário 
de Kyoto” by the painter and professor Marco 
Giannotti on the occasion of his one year stay in 
that city in 2011. It is about a series of collages 
that are part of a book, accompanied by photog-
raphies that are part of the process of creation of 
the work and texts about Japan. The analysis of 
some poetic guidelines present in the collages will 
have as a parameter the theoretical reflections of 
the artist on painting, as well as certain percep-
tive data that were emphasized throughout his 
stay in Japan.
Keywords: travel diary / Marco Giannotti / col-
lage / creation process.

Resumo: O artigo analisa o trabalho “Diário 
de Kioto”, realizado pelo pintor e professor 
Marco Giannotti por ocasião da sua estadia 
de um ano na cidade, em 2011. Trata-se de 
uma série de colagens que integram um livro, 
acompanhadas de fotografias que fizeram 
parte do processo de criação do trabalho e 
textos sobre o Japão. A análise de algumas di-
retrizes poéticas presentes nas colagens terão 
como parâmetro as reflexões teóricas do ar-
tista sobre pintura, assim como certos dados 
perceptivos que foram realçados ao longo da 
sua estadia no Japão.
Palavras chave: diário de viagem / Marco 
Giannotti / colagem / processo de criação. 
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1El universo de Manolo 

Cuervo: pintor 
pop, de mirada directa 

The universe of Manolo Cuervo: pop painter, 
with direct look

LAURA NOGALEDO GÓMEZ*

*España artista visual. 
AFILIAÇÃO: Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Departamento de Escultura e Historia de las Artes Plásticas. Calle Laraña, 3, 
41003 Sevilla, Espanha. E-mail: lnogaledo@us.es

Abstract: This article presents the work of the 
painter and designer Manolo Cuervo. Long-time 
artist who has managed to articulate the graphic 
design-painting binomial in his spectacular pro-
duction. The methodology followed has been 
through direct interviews and, review of what has 
been published. Show your pop vision, colorful, 
cheerful and direct, as well as make a tour of his ca-
reer and the construction of his personal language.
Keywords: Manolo Cuervo / painter / design / 
publicity / perception.

Resumo: Este artículo presenta la obra del 
pintor y diseñador Manolo Cuervo. Artista 
de largo recorrido que ha sabido articular el 
binomio entre diseño gráfico y pintura en su 
espectacular producción. La metodología se-
guida ha sido a través de entrevistas directas y 
revisión de lo publicado. Mostrando su visión 
pop, colorista, alegre y directa, así como hacer 
un recorrido por su trayectoria y la construc-
ción de su lenguaje personal.
Palavras chave: Manolo Cuervo / pintor / di-
seño / publicidad / percepción.
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2 María Cañas: artista 

multidisciplinar, saqueadora 
de iconos y generadora 

de relatos “glocales” 
(globales+locales) 

María Cañas: multidisciplinary artist, icon looter 
and generator of “glocal” stories (global + local)

LAURA NOGALEDO GÓMEZ*

*España artista visual. 
AFILIAÇÃO: Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Departamento de Escultura e Historia de las Artes Plásticas. Calle Laraña, 3, 
41003 Sevilla, Espanha. E-mail: lnogaledo@us.es

Abstract: This text presents the work of the artist 
María Cañas, agitator of consciences and pro-
ducer of alternative stories. The main objective 
will be, through direct interviews with the creator, 
review of existing and other publications about 
the artist, to publicize their creative process. To 
show her transgressive vision of questioning of 
the established, within the study of her personal 
language, Her direct and critical work is an incen-
tive to awaken dormant consciences of a society 
that involuciona in social conscience.
Keywords: María Cañas / multidisciplinary 
artist / transgressor / Collective intelligence / 
Videoguerrilla / Collage / “Risastencia” / humor 
/ Activism.

Resumen: Este texto presenta la obra de la ar-
tista María Cañas, agitadora de conciencias y 
productora de historias alternativas. El objeti-
vo principal será, a través de entrevistas direc-
tas con la creadora, revisión de las existentes 
y otras publicaciones sobre la artista, dar a 
conocer su proceso creativo. Mostrar su visión 
transgresora de cuestionamiento de lo esta-
blecido, dentro del estudio de su lenguaje per-
sonal, Su obra directa y crítica es un estímulo 
para despertar conciencias dormidas de una 
sociedad que involuciona en conciencia social. 
Palabras clave: María Cañas / artista mul-
tidisciplinar / transgresora / Inteligencia 
colectiva / Videoguerrilla / Collage / 
“Risastencia” / humor / Activismo.
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Rafael Luna: series for a life
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**España, Abogado y escritor. 
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Abstract: Rafael Luna spent a life interpreting 
in his paintings other lives, giving them new life 
through a new look and a new narrative. His 
works were organized in series that, in turn, con-
stituted a discourse where the theme of each series 
was developed. Thus, he reinterprets the iconog-
raphy of Velázquez, Murillo or Goya, and recre-
ates the Giralda of Seville. He invents libraries, 
typewriters, as well as sheets lying on Andalusian 
rooftops or barber chairs; objects and realities 
that become extraordinary and timeless. His work 
responds to an unmistakable language nurtured 
by surrealism that results from a counter-cultural 
revision of tradition.
Keywords: Rafael Luna / art history / surrealism 
/ counterculture. 

Resumen: Rafael Luna pasó una vida inter-
pretando en sus cuadros otras vidas, dándoles 
de nuevo vida a través de una nueva mirada y 
una nueva narrativa. Sus obras se fueron orga-
nizando en series que, a su vez constituían un 
discurso donde el tema de cada serie se iba de-
sarrollando. Así, reinterpreta la iconografía de 
Velázquez, Murillo o Goya, recrea la Giralda 
de Sevilla. Inventa bibliotecas, máquinas de 
escribir, también las sábanas tendidas en azo-
teas andaluzas o las sillas de barbería; objetos 
y realidades que se convierten en extraordi-
narios e intemporales. Su obra responde a un 
lenguaje inconfundible nutrido del surrealis-
mo que resulta de una revisión contracultural 
de la tradición.
Palabras clave: Rafael Luna / historia del arte 
/ surrealismo / contracultura. 
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4 Outros modos, outras 

narrativas da paisagem 
figurada nas micropinturas 
contemporâneas de João 

Paulo Queiroz 

Other modes, other narratives of the figurative 
landscape in the contemporary micro-paintings 

of João Paulo Queiroz

LEONARDO CHARRÉU*

*Portugal, artista visual /Arte Educador. 
AFILIAÇÃO: Instituto Politécnico de Lisboa, Escola Superior de Educação de Lisboa, e Universidade de Lisboa; Faculdade de 
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Abstract: This text proposes an analysis of the lat-
est works by João Paulo Queiroz (b.1966). These 
are several series of small paintings executed on 
oil pastels on small paper formats. From the ex-
hibitions held at the Art Gallery of the Faculty of 
Fine Arts of the University of Lisbon (2016) and 
at the Great War Room of the Military Museum 
of Lisbon (2017), the aim is to define and clarify 
the concepts underlying a painting practice, which 
we call “systematics”, whose vicissitudes (of their 
own process, of the times and places in which they 
were produced and exhibited) seem to exceed what 
these little paintings may naively suggest.
Keywords: Painting / landscape / place / sys-
tematicity.

Resumo: Propõe-se neste texto uma análi-
se da últimas obras de João Paulo Queiroz 
(n.1966). Tratam-se de várias séries de pe-
quenas pinturas executadas a pastel de óleo 
sobre papel de pequeno formato. A partir das 
exposições realizadas da galeria de arte da 
Faculdade de Belas Artes da Universidade de 
Lisboa (2016) e na Sala da Grande Guerra do 
Museu Militar de Lisboa (2017) procura-se de-
finir e aclarar os conceitos subjacentes a uma 
prática de pintura, que denominamos de “sis-
temática”, cujas vicissitudes (do seu próprio 
processo, dos tempos e lugares em que que 
foram produzidas e exibidas) parecem exce-
der o que estas pequenas pinturas poderão 
ingenuamente sugerir.
Palavras chave: Pintura / paisagem / lugar / 
sistematicidade.
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5Discursos artísticos de Rui 

Mourão vis-à-vis noções 
indígenas: o corpo-manifesto 

no diálogo multicultural 

Rui Mourão’s artistic discourses vis-à-vis 
indigenous trends: the bodymanifesto in the 

multicultural dialogue
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*Brasil, artista visual. 
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Abstract: In “The Huacas’ Time”, a project of 
Filipa Cordeiro and Rui Mourão, Amerindian 
notions are articulated in diverse contexts. The 
focus of the present article observes relations 
among some of these trends in consonance with 
paramount concepts of Mourão’s body of work. 
Thereby, it detects strategies to constraint the 
structures of the artistic institution and of the 
reality, led by multicultural dialogue and the 
bodymanifesto’s protagonism. In a redefinition 
of postcolonial societies’ context, this utopian 
impetus is exemplary in contemporary art.
Keywords: postcolonial art / indigenism / body-
manifesto / cultural activism.

Resumo: Em “O Tempo das Huacas”, projeto 
de Filipa Cordeiro e Rui Mourão, noções ame-
ríndias são articuladas em variados contextos. 
O foco do presente artigo observa relações 
entre alguns destes funcionamentos em con-
sonância a conceitos proeminentes à obra de 
Mourão. Com isso, verificam-se estratégias 
de flexibilização das estruturas da instituição 
artística e da realidade, encabeçadas pelo 
diálogo multicultural e pelo corpo-manifesto. 
Num processo de redefinição das sociedades 
pós-coloniais, este ímpeto utópico é, na arte 
contemporânea, exemplar. 
Palavras chave: arte pós-colonial / indigenis-
mo / corpo-manifesto / ativismo cultural.  
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6 Como faz design etnográfico 

quem odeia viajar? 
Deslocamento, recolha 

e empatia em Sebastião 
Rodrigues 

How does one who hates traveling do 
ethnographic design? Displacement, collect and 

empathy in Sebastião Rodrigues

LÚCIA BERGAMASCHI COSTA WEYMAR*

*Brasil, professora, designer. 
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Abstract: The present article aims to divulge 
part of the life and work of the Portuguese eth-
nographic designer Sebastião Rodrigues. Since 
ethnography traditionally presupposes physical 
displacements and the reports indicate that the 
designer hated to travel, the research notes, in 
him, the existence of two other ways of moving, 
through the collection and through the empathy. 
Keywords: Sebastião Rodrigues / ethnographic 
design / displacements.

Resumo: O presente artigo objetiva divulgar 
parte da vida e obra do designer etnográfico 
português Sebastião Rodrigues. Uma vez que 
tradicionalmente a etnografia pressupõe des-
locamentos físicos e que os relatos indicam 
que o designer detestava viajar a pesquisa ob-
serva, nele, a existência de dois outros modos 
de deslocar-se, pela recolha e pela empatia. 
Palavras chave: Sebastião Rodrigues / design 
etnográfico / deslocamentos.
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7Jorge Macchi me despertou 

Jorge Macchi woke me up
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*Brasil, professora, designer. 
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Abstract: This article aims to divulge some of 
the work of the Argentine artist Jorge Macchi 
through the cartographic view of a Brazilian 
design teacher whose artistic trajectory was in-
terrupted and today seeks to wake up. Macchi’s 
works focusing on the maps of countries or places, 
recurrent theme in his portfolio, are here disclosed 
and organized according the categories such as 
tension, balance and relationship science/art.
Keywords: Jorge Macchi / cartography in art / 
design of maps.

Resumo: O presente artigo objetiva divulgar 
parte do trabalho do artista argentino Jorge 
Macchi através do olhar cartográfico de uma 
professora de design brasileira cuja trajetória 
artística foi interrompida e hoje procura se 
despertar. As obras de Macchi com foco nos 
mapas de países ou lugares, temática reco-
rrente em seu portfólio, são aqui divulgadas 
e organizadas em função de categorias como 
tensão, equilíbrio e relação ciência/arte. 
Palavras chave: Jorge Macchi / cartografia em 
arte / design de mapas.
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com lembranças: 
o imaginário doméstico 

no trabalho 
de Rick Rodrigues 

Memories of a mind with memories: the domestic 
imagination in the Rick Rodrigues’s work 

LUCIANE SILVA BUCKSDRICKER*

*Brasil, artista visual. 
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Abstract: I intend investigate in this article how 
the imaginary of the universe of the house and 
the home is presented in the Rick Rodrigues’s ar-
tistic work(João Neiva / ES, 1988). Yet, by what 
pathways and languages   does he approach and 
how does he account for this real and artistically 
dreamed domestic space, relating them to the 
ramblings about the house and home of the phi-
losopher Gaston Bachelard, the finnish architect 
Juhani Pallasmaa and the german psychoanalyst 
Sigmund Freud.
Keywords: house / home / daydream / memory 
/ fiction.

Resumo: Pretendo investigar neste artigo 
como se apresenta  o imaginário do universo 
da casa e do lar, no trabalho artístico de Rick 
Rodrigues (João Neiva/ES, 1988). Ainda, por 
que vias e linguagens ele se aproxima e como 
dá conta desse espaço doméstico real e son-
hado artisticamente, relacionando- os com 
as divagações sobre a casa e lar do filósofo 
Gaston Bachelard,  do arquiteto finlandês 
Juhani Pallasmaa e do psicanalista alemão 
Sigmund Freud.
Palavras chave: casa / lar / devaneio / memó-
ria / ficção.
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Martins: um desafio 
inconsciente e uma aventura 

da consciência 

Jorge Martins’ drawings: an unconscious 
challenge and an adventure of conscience

LUÍS FILIPE SALGADO PEREIRA RODRIGUES*
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AFILIAÇÃO: Universidade de Lisboa, Faculdade de Arquitetura, Centro de Investigação em Arquitetura, Urbanismo e Design. 
Rua Sá Nogueira, Polo Universitário, Alto da Ajuda, 1349-063 Lisboa, Portugal. E-mail: luisfiliperodrigues@yahoo.es

Abstract: This approach to Jorge Martins’ draw-
ings, based on conversations with the artist, in-
tends to glimpse a certain essence underlying his 
artistic activity. This activity has been associated 
with poetics, presuming that it facilitates immer-
sion in an idiosyncratic truth. Thus, he converged 
on the understanding of drawing as a way of ex-
ternalizing his sensitive reality in the sense of a 
possible association between the awakening of 
unconscious reality and the reality of conscious-
ness — through the unreality of the imaginary as 
a metaphor of the essence of the real.
Keywords: drawing / mind-body / poetic / un-
consciousness / consciousness. 

Resumo: Esta abordagem dos desenhos de 
Jorge Martins, baseada em conversas com o ar-
tista, pretende vislumbrar uma certa essência 
subjacente à sua atividade artística. A esta ati-
vidade simbiótica mente-corpo associou-se a 
poética, presumindo que é ela facilita a imer-
gência numa verdade idiossincrática. Assim, 
procurou-se um entendimento do desenho 
como meio de exteriorização sensível através 
da associação entre o despertar da realidade 
inconsciente e a realidade da consciência — 
tendo como ponte a irrealidade do imaginá-
rio enquanto metáfora da essência do real.
Palavras chave: desenho / mente-corpo / 
poética / inconsciente / consciência.
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0 Os ‘Diários Digitais’ 

de Natacha Merritt: Verdade 
ou Consequência? 

Natacha Merritt’s Digital Diaries: 
Truth or Dare?

LUÍS HERBERTO*

*Portugal, artista visual. 
AFILIAÇÃO: Universidade da Beira Interior, Faculdade de Artes e Letras, LABCOM.IFP. Convento de Sto. António, 6201-001 
Covilhã. Portugal. E-mail: lh@ubi.pt

Abstract: Natacha Merritt produced one of the 
most assertive works in the sexually explicit do-
main, representing an inescapable rupture in 
the artistic environment. ‘Digital Diaries’ are 
an expressive set of self-representative digital pho-
tographs, in various intimate scenes and made 
publicly available on the Internet. From this 
paradoxically incognito record, she was thrown 
to the restricted sphere of “high-art”, through the 
editorial giant Taschen, with a graceful edition of 
300 000 copies, reigniting the discussion in the 
binomial art/ pornography.
Keywords: Porno-Art / erotic / pornographic / 
transgression / public / private.

Resumo: Natacha Merritt produziu uma 
das mais assertivas obras no domínio do se-
xualmente explícito, representando uma 
incontornável ruptura no meio artístico. Os 
‘Digital Diaries’ são um expressivo conjunto 
de fotografias digitais autorrepresentativas, 
em variadas cenas íntimas e disponibiliza-
das publicamente na internet. Deste registo 
paradoxalmente incógnito, foi catapultada 
para a esfera restrita da “high-art”, através do 
gigante editorial Taschen, com uma elegante 
edição de 300 000 exemplares, reacendendo 
a discussão no binómio arte/ pornografia.
Palavras chave: Porno-Art / erótico / porno-
gráfico / transgressão / público / privado.
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1O cheiro nas narrativas 

marginais de Teresa 
Margolles 

The smells in Teresa Margolles’s 
marginal narratives

LUISA PARAGUAI* & BEATRIZ FERNANDES PINHEIRO DO AMARAL**

*Brasil, artista visual. 
AFILIAÇÃO: Docente e Pesquisadora na Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC Campinas), Faculdade de Artes 
Visuais, Centro de Linguagem e Comunicação (CLC), Programa de Pós-Graduação em Linguagens, Midia e Arte (LIMIAR). Rua 
Professor Doutor Euryclides de Jesus Zerbini, 1516, Parque Rural Fazenda Santa Cândida, 13087-571, Campinas, SP, Brasil. 
E-mail: luisa.donati@puc-campinas.edu.br

**Brasil, artista visual.  
AFILIAÇÃO: Faculdade de Artes Visuais, Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC Campinas) e História da Arte da 
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Rua Professor Doutor Euryclides de Jesus Zerbini, 1516, Parque Rural Fazenda 
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Abstract: From the art works “Vaporización” 
(2001-2003) and “En el aire” (2002-2003) by 
Teresa Margolles, the sense of smell is assumed in 
this text as a guiding principle that materializes 
the death and erasure of the victims. The poetic 
operation is discussed as a scientific exercise, 
a deodorization process, which approximates 
Corbin’s (1987) “olfactory revolution” of the 
“civilizing process” (Elias, 1993) to formalize 
contemporary social functions and their modes 
of exclusion.
Keywords: smells and narratives / cities and 
social territories / instauration and scientism. 

Resumo: A partir da instauração das obras 
“Vaporización” (2001-2003) e “En el aire” 
(2002-2003) de Teresa Margolles, assume-se 
neste texto o sentido do olfato, como princípio 
norteador que materializa a morte e o apaga-
mento das vítimas. Discute-se a operação 
poética enquanto um exercício científico, um 
processo de desodorização, que aproxima 
a “revolução olfativa” de Corbin (1987) do 
“processo civilizador” (Elias, 1993) para for-
malizar as funções sociais contemporâneas e 
seus modos de exclusão.
Palavras chave: cheiros e narrativas / cidades e 
territórios sociais / instauração e cientificismo.
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2 A Escultura Fragmento 

de João Castro Silva

The Sculpture Fragment of João Castro Silva 

LUÍSA PERIENES*

*Portugal, escultora. 
AFILIAÇÃO: Universidade de Lisboa; Faculdade de Belas-Artes; Centro de Investigação e Estudos em Belas Artes (CIEBA), estudante 
de doutoramento. Largo da Academia Nacional de Belas Artes 14, 1249-058 Lisboa, Portugal. E-mail: luisaperienes@gmail.com

Abstract: This reflection on the sculpture frag-
ment of João Castro Silva, contemporary sculptor 
and professor at the Faculty of Fine Arts of the 
University of Lisbon, aims to analyze the pro-
cesses of conception and execution used by the 
sculptor. In his sculpture are explicit the attitude 
on the representation of the human body and in 
the choice of materials used. We investigate in 
this approach new ways of conceiving and do-
ing in which the fragment marks the sculpture 
of contemporaneity.
Keywords: sculpture / fragment / human body 
/ process. 

Resumo: Esta reflexão sobre a escultura 
fragmento de João Castro Silva, escultor 
contemporâneo e professor na Faculdade 
de Belas Artes da Universidade de Lisboa, 
tem como objetivo analisar os processos de 
conceção e execução utlizados pelo escultor. 
Na sua escultura é explícita a atitude na re-
presentação do corpo humano e na escolha 
das matérias que utiliza. Investigamos nesta 
abordagem novas maneiras do conceber e 
do fazer em que o fragmento marca a escul-
tura da contemporaneidade.
Palavras chave: escultura / fragmento / corpo 
humano / processo. 
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3Corpos informáticos: a obra 

de Bia Medeiros e suas 
fricções entre arte e política 

Corpos informáticos: the work of Bia Medeiros 
and its frictions between art and politics
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*Brasil, atriz e roteirista. 
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**Brasil , Professor. 
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Abstract: This article focuses on the work of the 
teacher, researcher and performer Bia Medeiros 
and her artistic collective Corpos Informáti-
cos. From theoretical references such as Giorgio 
Agamben and Cassiano Quilici, this work ex-
plores the artist’s connections with the concept of 
contemporary and explicit how the group Corpos 
Informáticos calls into question the coldness and 
superficiality of the conventional and institution-
alized spaces of art.
Keywords: Corpos Informáticos / Maria Beatriz 
Medeiros / Performance. 

Resumo: O presente artigo se debruça sobre a 
obra da professora, pesquisadora e performer 
Bia Medeiros e seu coletivo artístico Corpos 
Informáticos. A partir de referências teóricas 
como Giorgio Agamben e Cassiano Quilici, 
este trabalho explana as ligações da artista 
com o conceito de contemporâneo e explici-
ta como o grupo Corpos Informáticos coloca 
em questão a frieza e a superficialidade dos 
espaços convencionais e institucionalizados 
da arte.
Palavras chave: Corpos Informáticos / Maria 
Beatriz Medeiros / Performance.
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4 O pincel de Marcelo 

é seu martelo! 

Marcelo’s brush is his hammer!

LUIZ CLAUDIO GONÇALVES GOMES*

*Brasil, Ilustrador e designer gráfico, professor. 
AFILIAÇÃO: Instituto Federal Fluminense; Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico. Núcleo de Pesquisa em Artes, 
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Abstract: In the present work we deal with the 
naïf option of the illustrator Marcelo Pimentel 
in his activity of graphic artist. The analogy we 
make is about its digital marks mediated by the 
brush -hammer of serial and unrepeatable images 
that do not allow the artist to pattern repetition 
patterns on paper-anvil since they are unique 
pieces. Marcelo’s work suggests that we learn from 
our mistakes to improve what really counts, that 
it is the work of living, accepting jobs well done 
despite their imperfections and uncertainties.
Keywords: illustration / artificer / naïf.

Resumo: Neste artigo abordamos a opção 
naïf feita pelo ilustrador brasileiro Marcelo 
Pimentel na sua atividade como artista gráfi-
co. A analogia que fazemos é sobre suas mar-
cas digitais de imagens seriais e irrepetíveis 
mediadas pela sua impressão em xilogravura 
como um martelo. Essas marcas digitais não 
permitem que ele modele padrões repetitivos, 
já que são peças únicas. A arte de Marcelo su-
gere que aprendamos com nossos erros para 
melhorar o que realmente conta: o trabalho 
de viver e trabalhar, apesar de suas imper-
feições e incertezas.
Palavras chave: ilustração / artífice / naïf.



11
5O Livro da Criação de Lygia 

Pape e o mergulho no mundo 

The Book of Creation of Lygia Pape and 
the immersion into the world

MARCELA ANTUNES DE SOUZA*

*Brasil, designer gráfico. 
AFILIAÇÃO: Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), Instituto de Artes, Programa de Pós-graduação 
em Artes. Rua Dr. Bento Teobaldo Ferraz, 271, Barra Funda — São Paulo — SP, 01140-070, Brasil. E-mail: souza.ma@gmail.com

Abstract: The Book of Creation, created in 1959 
by the Brazilian artist Lygia Pape (1937-2002), 
concretizes key aspects of the Neoconcrete Move-
ment: the dissolution of boundaries between tra-
ditional categories of art — painting, sculpture etc 
–, the request of spectator participation and the 
desire to integrate art into everyday life. Without 
words or printed images, the book presents a nar-
rative about man’s relation with nature and con-
stitutes an open space for perception and creation.
Keywords: abstract art / neo-concrete / Lygia 
Pape / artist’s book.

Resumo: O Livro da Criação, criado em 1959 
pela artista brasileira Lygia Pape (1937-2002), 
concretiza aspectos chave do Movimento 
Neoconcreto: a dissolução das fronteiras en-
tre as categorias tradicionais da arte — pin-
tura, escultura etc —, a solicitação de partici-
pação do espectador e o desejo de integrar a 
arte à vida cotidiana. Sem palavras ou ima-
gens impressas, o livro traz uma narrativa 
sobre a relação do homem com a natureza e 
se constitui como um espaço aberto de perce-
pção e criação.
Palavras chave: arte abstrata / neoconcretos / 
Lygia Pape / livro de artista.
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6 Xadalu: a “demarcação” 

de um território 
indígena através 

de intervenção urbana 

Xadalu: a indigenous land “demarcation” 
through an urban intervention
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**Brasil, artista visual.  
AFILIAÇÃO: Universidade Federal de Pelotas. Rua Alberto Rosa, 62, Bairro Centro, CEP: 96010-770, Pelotas, RS, Brasil. E-mail: 
angelapohlmann@gmail.com

Abstract: This article approaches the works of the 
Brazilian indigenous artist Xadalu, an activist 
who works for the benefit of indigenous commu-
nities. His work takes place through urban inter-
ventions in the city of Porto Alegre, with posters 
and stickers scattered on the streets and avenues. 
Through artistic interventions in the capital of 
Rio Grande do Sul, Xadalu emphasizes the res-
cue of indigenous culture and its worldview. His 
artistic struggle is humanitarian represented the 
will and desire of a forgotten part of the Brazil-
ian population.
Keywords: Indigenous Culture / Urban Interven-
tion / Activism.

Resumo: O presente artigo aborda as obras 
do artista indígena brasileiro Xadalu, ati-
vista que atua em prol das comunidades 
indígenas. Sua obra se dá através de inter-
venções urbanas na cidade de Porto Alegre, 
com cartazes e adesivos espalhados nas 
ruas e avenidas. Através de intervenções ar-
tísticas na capital gaúcha, Xadalu enfatiza 
o resgate da cultura indígena e de sua cos-
movisão. Sua luta artística é humanitária 
representado a vontade e o desejo de uma 
parcela esquecida da população brasileira.
Palavras chave: Cultura Indígena / 
Intervenção urbana / Ativismo.
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7Brasil, subvertê-lo ou 

deixá-lo: revisitando práticas 
artísticas de Cildo Meirelles 
na década de 1960 para 

pensar o cenário pós eleição 
no país

Brazil, subvert it or leave it: revisiting artistic 
practices of Cildo Meireles in 1970 to 

think about the post-election scenario in Brazil

MARCOS ANTONY COSTA PINHEIRO*

*BIO 
AFILIAÇÃO: Universidade de Brasilia, Campus Darcy Ribeiro, Asa norte, Brasilia, DF, CEP: 70297-400, Brasil. E-mail: 
mantony.df@gmail.com

Abstract: This article that takes as title the inver-
sion of a boastful phrase of the dictatorship, hav-
ing as purpose to review artistic actions of Cido 
Meireles in the period. Listening for such reflection 
works belonging to the series “Insertions in ideo-
logical circuits”, in which bular tactics were used 
within the control system itself. The objective of 
revisiting such actions is born of the uncertainty 
of the post-election scenario in Brazil, in which 
the discourses derived from the victorious party 
are based on an ultra conservative revisionist 
cultural schedule.
Keywords: Cildo Meireles / subverting / tactics 
/ art / politics and Brazil

Resumo: Este artigo que leva como título a 
inversão de uma frase ufanista da ditadura, 
tendo como propósito rever ações artisti-
cas de Cido Meireles no período. Elencando 
para tal reflexão obras pertencentes a séries 
“Inserções em circuitos ideológicos”, no qual 
se utilizou de táticas de bular dentro do pró-
prio sistema  de controle. O objetivo de revi-
sitar tais ações nasce da incerteza do cenário 
pós eleição no Brasil, no qual os discursos 
oriundos da parte que se sagrou vitoriosa, se 
alicerça em uma agenda cultural ultra conser-
vadora revisionista. 
Palavras chave: Cildo Meireles / subverção / 
táticas /  arte / política e Brasil. 
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Alberto Negrini 

Le Madonne Trans by Carlos Alberto Negrini
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907, Brasil. E-mail: marcos.rizolli@mackenzie.br

Abstract: Carlos Alberto Negrini is a Brazilian 
performance artist who uses his declared homo-
sexual identity to operate a suggestive militancy 
about gender — making the body a battlefield. 
The artist has designed disconcerting perfor-
mances, full of scenic displays, with photographic 
way. Thus, he also conceived the series Madonnas 
— here in this study named Le Madonne. In the 
series, he seeks the partnership of trans women 
who served as models for the contemporary con-
figuration of a classic theme.
Keywords: body / performance / photography.

Resumo: Carlos Alberto Negrini é um artista 
performático brasileiro que faz uso de sua de-
clarada identidade homossexual para operar 
uma sugestiva militância sobre gênero — fa-
zendo do corpo um campo de batalha. O ar-
tista tem concebido desconcertantes perfor-
mances, plenas de aparatos cênicos, com viés 
fotográfico. Assim, concebeu também a série 
Madonnas — aqui neste estudo nomeadas Le 
Madonne. Na série, buscou a parceria de mul-
heres trans que lhe serviram como modelos 
para a configuração contemporânea de um 
tema clássico.
Palavras chave: corpo / performance / foto-
grafia. 
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biovidros!

The Animals of Regina Lara: bioglass!
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Abstract: The Brazilian artist Regina Lara has 
been teaching all her career to advanced stud-
ies in earth and fire arts — ceramics and glass. 
Recently, in an intense production derived from 
his postdoctoral studies carried out between 
VICARTE and Marinha Grande — in Portugal, 
he developed a series of small objects-organisms: 
bio-glass! Her Animals, while they are result of a 
sincere creative investment and insistent technical 
experimentation they open a disturbing dialogue 
with the Brazilian visual culture.
Keywords: glass arts / artistic research / visual 
culture. 

Resumo: A artista brasileira Regina Lara 
tem dedicado toda sua carreira aos estudos 
avançados nas artes da terra e do fogo — 
cerâmica e vidro. Mais recentemente, numa 
intensa produção derivada de seus estudos 
pós-doutorais realizados entre a VICARTE e a 
Marinha Grande — em Portugal, desenvolveu 
uma série de pequenos objetos-organismos: 
os biovidros! Seus Bichos, enquanto resul-
tado de um franco investimento criativo e 
insistente experimentalismo técnico, abrem 
um inquietante diálogo com a cultura visual 
brasileira.
Palavras chave: artes do vidro / pesquisa ar-
tística / cultura visual.
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Solid Matter by Mónica Capucho
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Abstract: This article is about the artistic work of 
Monica Capucho presented under the title Solid 
Matter. In her work it possible to understand the 
contamination between disciplinary art fields, 
namely drawing, text, painting and sculpture, 
and the importance of concepts as adapt, and 
adjust to the exhibition space.  
Keywords: installation / matter / painting / spe-
cific objects / site-specif. 

Resumo: Este artigo é sobre o trabalho artís-
tico de Mónica Capucho apresentado sob o 
título Solid Matter onde é possível aferir a 
contaminação de disciplinar (desenho, texto, 
pintura e escultura) e a importância de um 
sentido de adequação ao espaço expositivo. 
Palavras chave: instalação / matéria(s) / pin-
tura / objectos-específicos / site-specific.
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e Uma Escola, uma exposição 
coletiva com curadoria 

do artista João Fonte Santa 

A Store Five Houses and One School, a collective 
exhibition curated by the artist João Fonte Santa

ALICE GEIRINHAS*

*Portugal, artista visual e professora. 
AFILIAÇÃO: Universidade de Coimbra, Faculdade de Ciências e Tecnologias, Departamento de Arquitetura. Rua Sílvio Lima, 
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Abstract: This communication intends to analyse 
the collective exhibition A Store Five Houses and 
One School. Present in two cities, in Colégio das 
Artes from University of Coimbra from April 4th 
to June 8th and in Museu Bernardo, in Caldas da 
Rainha from September 29th to November 30th of 
2018. A Store Five Houses and One School gath-
ers 28 artists who have participated in various 
exhibitions where the artist-curator organized 
or co-organized with other artists since 1998 in 
several non-institutional spaces as the title sug-
gests: store, five rooms and a school.
Keywords: artist-curator / alternatives spaces / 
portuguese art in the 90s.

Resumo: Esta comunicação pretende ana-
lisar a exposição coletiva Uma Loja Cinco 
Casas e Uma Escola  realizada em duas cida-
des, no Colégio das Artes da Universidade de 
Coimbra de 04 de Abril a  08 Junho de 2018 
e no Museu Bernardo, nas Caldas da Rainha 
de 29 de setembro a 30 de novembro de 2018. 
Uma Loja Cinco Casas e Uma Escola  reúne os 
vinte e oito artistas que participaram nas vá-
rias exposições que o artista-curador organi-
zou ou coorganizou com outros artistas desde 
1998 em diversos espaços não institucionais 
tal como o título sugere: loja, cinco salas e 
uma escola.
Palavras chave: artista-curador / espaços al-
ternativos / arte portuguesa nos anos 90.
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vendo palavras: o cerrado 
através dos escritos 
e da gestualidade 
de Liliane Dardot 

Reading images or seeing words: the “cerrado” 
vegetation landscape through the writings 

and the gestuality of Liliane Dardot 
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Abstract: From Liliane Dardot’s works, which in-
clude inscription, gesture and erasure, inspired by 
texts by João Guimarães Rosa, we intend to reflect 
on issues related to word and image relationships 
and the surface of writing, as well as presence and 
absence, appearance and disappearance in the 
image. Dardot allows us to experience in his works 
the spatialization of text and images, enabling 
us to walk between and on words and drawings, 
inscribed in sand, always provisional, transitory, 
something for coming. 
Keywords: word / image / action / poetic space.

Resumo: A partir de duas obras da artista 
Liliane Dardot, que envolvem inscrição, ges-
tualidade e apagamento, inspiradas em textos 
de João Guimarães Rosa, pretende-se refletir 
sobre questões relativas à palavra e a imagem, 
e a superfície da escrita, assim como presença 
e ausência, aparecimento e desaparecimento 
na imagem. Dardot permite-nos experienciar 
em suas obras a espacialização do texto e das 
imagens, possibilitando-nos caminhar entre e 
sobre as palavras e os desenhos, inscritos em 
areia, sempre provisórios, em (ins)tância, um 
porvir.
Palavras chave: palavra / imagem / ação / es-
paço poético.
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4 Forma y espacio gravitatorio 

en la obra de José Zugasti 

Gravitational shape and space in the 
work of José Zugasti
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Abstract: This paper will focus on a selection of 
projects realized by the artist José Zugasti (Eibar, 
1952) that defines his trajectory as an artist and 
as an sculptor in the public space. Gravitational 
shape and space are the central axis of his plastic 
research. He uses the circle, the line and the iron 
as a repetition structure, ocupation of the space, 
order / disorder and dynamic equilibrium of a 
gravitational chaos adrift that formulates new 
expressive and polysignic challenges in a constant 
dialogue with the environment.
Keywords: sculpture / space / shape /  line.

Resumen: Este artículo se centrará en una se-
lección de proyectos realizados por el artista 
José Zugasti (Eibar, 1952), que definen su tra-
yectoria como artista y escultor en el espacio 
público. La forma y el espacio gravitatorio 
son el eje central de su investigación plástica. 
Utiliza el circulo, la línea y el hierro como es-
tructura de repetición, ocupación de espacio, 
orden / desorden y equilibrio dinámico de un 
caos gravitacional a la deriva  en el que plan-
tea nuevos retos expresivos y polisignicos en 
un diálogo constante con el entorno. 
Palabras clave: escultura / espacio / forma / 
línea.
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5Leituras Múltiplas: a Criação 

e a Poética da Representação 
Escultórica em Rajaa Paixão 

Multiple Readings: The Creation and 
Poetics of the Sculptural Representation in 

Rajaa Paixão Work

MARIA JOSÉ MARINO MARCELA COELHO*

*Portugal, artista visual, conservadora-restauradora, joalheira. 
AFILIAÇÃO: Universidade de Lisboa; Faculdade de Belas-Artes (FBAUL); Centro de Investigação e Estudos em Belas Artes (CIE-
BA). Largo da Academia Nacional de Belas Artes 14, 1249-058, Lisboa, Portugal. E-mail: mjcoelho@campus.ul.pt

Abstract: This article analyzes and discusses 
the place of metaphorical representation in the 
work of Rajaa Paixão. We observe the paradigm 
of visibility, of what one sees, from the sensed or 
imagined worlds. The heuristic process and the 
listing of the discursive data were constructed 
from a critical dialogical discussion with the art-
ist. The work “Berlin 78 days backwards”, made 
in 2014, is interpreted in more detail. Some final 
reflections on the artistic narrative focusing on 
loss, frustration and the power of transformation, 
are elaborated.
Keywords: Sculpture / creation / representation 
/poetics.

Resumo: Este artigo analisa e discute o lugar 
da representação metafórica na obra de Rajaa 
Paixão. Observa-se o paradigma da visibili-
dade, do que se-dá-a-ver, a partir de mundos 
sentidos ou imaginados. O processo heurís-
tico e elencar dos dados discursivos foram 
construídos a partir de discussão crítica dialó-
gica com a artista. Interpreta-se a obra “Berlin 
78 days backwards”, realizada em 2014. 
Elaboram-se algumas reflexões finais sobre a 
narrativa artística que incide sobre a perda, a 
frustração e o poder da transformação. 
Palavras chave: Escultura / criação / lugar da 
representação / poética.
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6 Helena Cardoso:  

impressões da paisagem 
e texturas entretecidas 

Helena Cardoso:  landscape impressions 
and interwoven textures

MARIA MANUELA BRONZE DA ROCHA* 
& CAROLINA OLIVEIRA MARQUES DE SOUSA**

*Portugal, Artista Plástica, Figurinista. 
AFILIAÇÃO: Politécnico do Porto, Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo (ESMAE), Departamento de Teatro, I2ADS-
NIMAE. Rua Dr. Roberto Frias 4200-275 Porto, Portugal. E-mail: esmae@esmae.ipp.pt

**Brasil, Figurinista.  
AFILIAÇÃO:Politécnico do Porto, Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo (ESMAE), Departamento de Teatro; Academia 
Contemporânea do Espetáculo (ACE) Porto. Rua da Alegria 503, 4000-045 Porto, Portugal. E-mail: 4160201@esmae.ipp.pt

Abstract: The article deals with the work of He-
lena Cardoso, fashion designer, with the aim of 
highlighting the work she oriented in the context 
of some Reconversion Trainings of Craftsmanship 
and her own creative fashion work, regarding two 
perspectives: the first having as a source of their 
own interviews and the second from a speculative 
nature, within the scope of a transversal language 
observed in the tapestries of the Lausanne Bien-
nials and her fashion design.
Keywords: weaving / landscape / identity / rural-
ity / contemporaneity. 

Resumo: O artigo aborda o trabalho da desig-
ner de moda, Helena Cardoso, tendo como 
objectivo relevar a sua orientação no contexto 
de Formações para Reconversão do Trabalho 
Artesanal e do seu próprio trabalho criativo, 
à luz de duas perspectivas: a primeira tendo 
como fonte entrevistas da própria e a segun-
da, de carácter especulativo, a partir de uma 
transversalidade de linguagem observada en-
tre a sua criação de moda e as tapeçarias das 
Bienais de Lausanne.
Palavras chave: tecelagem / paisagem / iden-
tidade / ruralidade / contemporaneidade.   
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7De la línea a las esculturas 

habitables: Luis Casablanca 

From the line to the inhabitable sculptures:  
Luis Casablanca

MARÍA MAR GARRIDO ROMÁN*

*España, artista visual. 
AFILIAÇÃO: Universidad de Granada, Facultad de Bellas Artes, Departamento de Dibujo.Facultad de Bellas Artes Alonso 
Cano, Avenida de Andalucía s/n., 18014, Granada, España. E-mail: margr@ugr.es

Abstract: This text is an approximation to the 
artistic production of Luis Casablanca (1957-
2016), including drawings, three-dimensional 
works, art installations or theatrical costume 
design. We will use his line drawings, as conduc-
tive thread, reflection of his investigation with 
techniques, principles of composition, conveni-
ence of the format, study o the full and empty 
space, relative sizes and proportions. To show in 
a synthetic way Luis Casablanca’s creative activ-
ity and to give visibility to his work, they are the 
intentions of this escrit.

Keywords: drawing / interdisciplinarity / Luis 
Casablanca.

Resumen: Este texto es una aproximación a 
la producción artística de Luis Casablanca 
(1957-2016), que abraca desde dibujos de 
línea, a piezas tridimensionales, instalacio-
nes o diseño de vestuario teatral. Como hilo 
conductor utilizaremos sus dibujos, reflejo 
de su investigación con las técnicas, los prin-
cipios de la composición, la conveniencia del 
formato, el espacio lleno y vacío, los tama-
ños relativos y las proporciones. Mostrar de 
modo sintético la actividad creadora de Luis 
Casablanca y dar visibilidad a su obra, son los 
propósitos de ese escrito.
Palavras chave: dibujo / interdisciplinaridad 
/ Luis Casablanca. 
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8 El Dr. Truna y las conexiones 

subacuáticas 

Dr. Truna and underwater connections

MARÍA VIDAGAÑ MURGUI*

*Espanha, investigadora e professora. 
AFILIAÇÃO: Universidad de Zaragoza, Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, Facultad de 
Ciencias Humanas y de la Educación Valentín Carderera, 4. 22071 Huesca, Espanha. E-mail: mavimur@unizar.es

Abstract: In this article we intend to make an 
approach to the artist Dr. Truna (Andrés Blasco). 
It is a difficult to classify this creator, because it 
is located in different artistic fields such as sculp-
ture, sound art and action arts. This approach 
is made through a series of connections that aim 
to establish a portrait of Andrés Blasco, his crea-
tive methodology and his artistic practice. Falta 
comprobar la traducción.
Keywords: experimental music / performing arts 
/ intermedia art / self-luthier. 

Resumen: En este artículo se pretende hacer 
una aproximación al trabajo del artista Dr. 
Truna (Andrés Blasco). Se trata de un creador 
difícilmente clasificable, puesto que se sitúa 
en diferentes campos artísticos, como son la 
escultura, el arte sonoro y las artes de acción. 
Esta aproximación se realiza mediante una 
serie de conexiones que pretenden establecer 
un retrato de Andrés Blasco, su metodología 
creativa y su práctica artística. 
Palavras chave: música experimental / artes 
de acción / arte intermédia / auto-luthier. 
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9Museum in a Box: um projeto 

de design inclusivo na 
acessibilidade museológica 

Museum in a Box: an inclusive design project on 
museum accessibility

MARIANA RAMOS*

*Portugal, museóloga, estudante de Doutoramento. 
AFILIAÇÃO: Universidade de Lisboa; Faculdade de Belas-Artes (FBAUL); Centro de Investigação e Estudos em Belas Artes (CIE-
BA). Largo da Academia Nacional de Belas Artes 14, 1249-058, Lisboa, Portugal. E-mail: ramosmariana@live.com

Abstract: This article presents one of the most 
recent projects in the area of   universal design, 
inclusive design and user-centered design. The 
“Museum in a box: object-oriented experience 
design for museums” project, founded and led 
by CEO George Oats (Interaction Designer and 
Product Manager), who revolutionized the inter-
action between art, technology and audience. For 
the production of the box, previously the museum 
and the intended parts are chosen, then the pro-
cess of digitalization and printing is done in 3D 
and then, through softwares historical informa-
tion and provenances are added. The box and 
the printed objects thus become an tactile object, 
low-cost and easy to move to schools and various 
institutions, anywhere in the world. The box fea-
tures Near Field Communication and Raspberry 
Pi technologies, which enable audiodescription 
and data update remotely. One of the goals is to 

Resumo: Este artigo pretende apresentar um 
dos projetos mais recentes nas áreas do de-
sign universal, do design inclusivo e do design 
centrado no utilizador. O projeto Museum 
in a Box: object-oriented experience design for 
museums é uma empresa inglesa, fundada e 
liderada pela CEO George Oats (Designer 
de Interação e gerente de Produto), que veio 
revolucionar a interação entre a arte, a tecno-
logia e público. Para a produção da caixa, es-
colhe-se previamente o museu e as peças pre-
tendidas; depois passa-se pelo processo de di-
gitalização e impressão em 3D e então, através 
de softwares, são agregadas as informações 
históricas e procedências. A caixa e os objetos 
impressos tornam-se assim um objeto táctil, 
de baixo custo e de fácil locomoção para esco-
las e variadas instituições, em qualquer par-
te do mundo. O Museum in a Box conta com 
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as tecnologias Near Field Communication e 
Raspberry Pi, que permitem a audiodescrição 
e atualização de dados remotamente. Um dos 
objetivos, é fazer com que o Museum in a Box 
funcione sem um ecrã, pois há interesse em 
explorar os benefícios da interação tangível 
em sala de aula, visando a possibilidade de se 
desenvolver uma conexão mais forte entre os 
objetos e os alunos. 
Palavras chave: Design / Design inclusivo 
/ Design centrado no utilizador / museu / 
inclusão.

make the Museum in a Box work without a screen, 
as there is an interest in exploring the benefits of 
tangible classroom interaction, which aims to 
develop a stronger connection between objects 
and students.
Keywords: Design / Design inclusive / user-cen-
tered design / museum / inclusion.
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1A preparação corporal 

e a direção de movimento no 
Teatro Musical: a experiência 

do espetáculo 
“Tra-la-lá” assinada por 

Eléonore Guisnet 

 Body preparation and direction of movement 
in Musical Theater: the experience of the 

show “Tra-la-lá” signed by Eléonore Guisnet

MARIANNA MIRANDA CHAVES ROCHA DE ARAGÃO*

*Brasil, Atriz, professora de teatro, produtora. 
AFILIAÇÃO: Instituto Politécnico do Porto, Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, Departamento de Teatro. Rua da 
Alegria 503, 4000-045, Porto, Portugal. E-mail: 4180195@esmae.ipp.pt

Abstract: This article investigates how was the 
body preparation and direction of movement 
signed by Eléonore Guisnet-Meyer of the musical 
“Tra-la-lá”, which premiered in Rio de Janeiro in 
January 2017. The process of creation of the show 
lasted three months. The research was based on 
the observation of the rehearsals and later analy-
sis of the notes made during these meetings, as well 
as an interview with the director of movement 
and body preparer of the show.
Keywords: Body preparation / direction of move-
ment / musical theater. 

Resumo: O presente artigo investiga como 
ocorreu a preparação corporal e a direção de 
movimento, assinada por Eléonore Guisnet-
Meyer, do musical infantil “Tra-la-lá”, que es-
treou no Rio de Janeiro, em janeiro de 2017. O 
processo de criação do espetáculo durou três 
meses. A pesquisa ocorreu pela observação dos 
ensaios e posterior análise das anotações feitas 
durante estes encontros, além de uma entre-
vista realizada com a própria diretora de movi-
mento e preparadora corporal do espetáculo.
Palavras chave: Preparação corporal / dire-
ção de movimento / teatro musical.  
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2 As paisagens de Thiana 

Sehn: experiência, distâncias 
e deslocamentos 

The landscapes of Thiana Sehn: experience, 
distances and displacements

MARILICE CORONA*

*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: mvcorona@terra.com.br

Abstract: This article aims to analyze some as-
pects of the painting of the young Brazilian art-
ist Thiana Sehn. In recent years, the artist has 
developed an intense research on the landscape 
genre and the experience of painting directly in 
front of the subject in the field. For that, the con-
cept of experience used by phenomenology and 
the studies of Javier Maderuelo on the notion of 
landscape will be fundamental.
Keywords: painting / landscape / experience.

Resumo: Este artigo tem como objetivo ana-
lisar alguns aspectos da pintura da jovem 
artista brasileira Thiana Sehn.  A artista des-
envolveu, nos últimos anos, uma intensa 
investigação sobre o gênero da paisagem e a 
experiência da pintura diretamente diante do 
motivo, no campo. Para tanto, o conceito de 
experiência empregado pela fenomenologia e 
os estudos de Javier Maderuelo sobre a noção 
de paisagem serão fundamentais.
Palavras chave: pintura / paisagem / expe-
riência.
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3Jonas e o circo sem lona: 

encontro vigoroso entre 
direção e personagem no 

documentário contemporâneo 

Jonas and the circus without tent: vigorous 
meeting between director and character 

in contemporary documentary

MARISE BERTA DE SOUZA*

*Brasil, produtora e diretora audiovisual. 
AFILIAÇÃO: Universidade Federal da Bahia (UFBA); Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Prof. Milton Santos (IHAC); 
Ondina, Salvador — BA, 40170-115, Brasil. E-mail: mariseberta@uol.com.br

Abstract: The article explore the documentary Jo-
nas and the circus without tent (2015), directed 
by Paula Gomes, a filmmaker from Bahia. It is 
her first feature film and which focus on Jonas’s 
performances. Jonas is a 13 year old boy, son and 
grandson of artists of circus. It is intended to in-
vestigate the narrative that refers to mechanisms 
and modulations of self-representation resulting 
in the sensible dramatic construction which mixes 
observation and intervention. It is concluded that 
the dialogue between author and character makes 
the film go beyond the limits of the simple record 
and penetrate the psychological dimension of 
what was being filmed.
Keywords: Paula Gomes / documentary / alterity.

Resumo: O artigo aborda o documentário 
Jonas e o circo sem lona (2015), dirigido por 
Paula Gomes, jovem cineasta baiana que em 
seu primeiro longa-metragem pauta o ato 
criativo documental nas performances de 
Jonas, um garoto de 13 anos, filho e neto de 
artistas de circo. Investiga-se a narrativa que 
remete a mecanismos e modulações de au-
torrepresentação, resultando na construção 
dramática sensível em que mescla obser-
vação e intervenção. Conclui-se que o diálogo 
entre autora e personagem faz o filme ultra-
passar os limites do mero flagrante e adentrar 
na dimensão psicológica do que estava sendo 
filmado.
Palavras chave: Paula Gomes / documentário 
/ alteridade.
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4 Idioma-imagem na gravura 

de Magliani 

Magliani’s etchings
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*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: maristela.salvatori@ufrgs.br

Abstract: This article approaches the poetic 
production of the Brazilian artist Maria Lídia 
Magliani, highlighting prints works. The art-
ist, better known for her painting, moved quite 
freely in different media and left a rich legacy in 
paintings, drawings, prints and objects. Refusing 
labeling and limitations, with visceral language 
and profusion of works, Magliani has become a 
reference artist for a whole generation.
Keywords: Magliani / contemporary art / print-
making. 

Resumo: Este artigo aborda a produção poéti-
ca da artista brasileira Maria Lídia Magliani, 
dando destaque a obras em gravura. A artis-
ta, mais conhecida por sua pintura, transitou 
com bastante liberdade por diferentes mídias 
e deixou um rico legado em pinturas, desen-
hos, gravuras e objetos. Recusando rotulações 
e limitações, com linguagem visceral e pro-
fusão de obras, Magliani tornou-se uma artis-
ta de referência para toda uma geração.
Palavras chave: Magliani / arte contemporâ-
nea / gravura. 
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5José Gonzalvo: 

dibujos de un escultor 

José Gonzalvo: Drawings of an sculptor 
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*España, artista visual, pintura. 
AFILIAÇÃO: Universidad de Zaragoza, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (Grado en Bellas Artes), Departamento de 
Expresión musical, plástica y corporal. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, C/Ciudad Escolar S/N, C.P. 44003, Teruel, 
España. E-mail: mmallent@unizar.es

Abstract: The objective of this article is to show 
the less known side of Aragonese artist José Gon-
zalvo, whose sculptures are very well regarded 
both locally and nationally, especially his pub-
lic monumental pieces. However, his work as a 
draftsman and painter is lesser known. After a 
thorough process of gathering and cataloguing his 
drawings, we can confirm that the high quality of 
these works, taken independently from his sculp-
ture work, is of great interest, and furthermore 
shows the multidisciplinary abilities of the artist.. 
Keywords: drawing / cartoon / portrait and 
landscape.

Resumen: El objetivo de este artículo es mos-
trar la faceta menos conocida del artista ara-
gonés José Gonzalvo, cuya obra escultórica es 
muy conocida a nivel local y nacional a través 
de su escultura pública monumental. Sin em-
bargo, su trabajo como dibujante o pintor no 
ha trascendido. Tras  un minucioso proceso 
de recopilación y catalogación de sus dibujos, 
hemos constatado el alto nivel de calidad de 
los mismos y el interés como obra singular e 
independiente de su trabajo escultórico, evi-
denciando, además,  la capacidad multidisci-
plinar del autor.   
Palabras clave: dibujo / caricatura / retrato y 
paisaje.
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6 Lo busco y no lo encuentro: 

dos films de Joaquim 
Jordà acerca de 

los trastornos cerebrales 

I seek, but cannot find: two films by Joaquim 
Jordà about brain disorders

MARTA NEGRE BUSÓ*

*España, artista y profesora. 
AFILIAÇÃO: Universitat de Barcelona, Departament d’Arts Visuals i Disseny. C/ Pau Gargallo, 4, 08028, Barcelona, España. 
E-mail: martanegre@ub.edu

Abstract: In this communication I present the 
films Monas como Becky (Monas as Becky) and 
Más allá del espejo (Beyond the mirror), two films 
by Joaquim Jordà in which visibility and reflec-
tion on diseases and mental disorders are given. 
Keywords: documentary film / film essay / men-
tal illness / self-representation.

Resumen: En esta comunicación presento los 
films Monas como Becky y Más allá del espe-
jo, dos films de Joaquim Jordà en los cuales se 
da visibilidad a las enfermedades mentales y 
se reflexiona sobre ellas.
Palabras clave: cine documental / ensayo fíl-
mico / enfermedades mentales / autorepre-
sentación.
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y territorio en el álbum 
fotográfico de una familia 

burguesa 

Society, industrialization and territory in the 
photo album of a bourgeois family

MASSIMO COVA*

*Italia, Artista plástico (pintor, fotógrafo y arquitecto). 
AFILIAÇÃO: Profesor asociado de la Universidad de Barcelona, Facultad de Bellas Artes, Departamento de Artes Visuales y Diseño, 
Sección de Producciones de Arte Contemporáneo. Carrer Pau Gargallo, 4, 08028 Barcelona, España. E-mail: mcova@ub.edu

Abstract: “You press the button, we do the rest!” 
Announced Kodak in 1888. With the reduction 
of costs and the simplification of procedures, the 
category of amateur photographers was born, a 
collective that will bring new and unknown codes 
of representation of the world. We present here 
a photo archive of a Catalan bourgeois family 
fond of photography, as a visual testimony of the 
moral and material values that build the identity 
of this powerful social class at the beginning of 
the 20th century.
Keywords: photography / stereoscopy / family 
album / Catalan industry / Barcelona 1900.

Resumen: “You press the button, we do the 
rest!” anunciaba Kodak en 1888. Con la re-
ducción de los costes y la simplificación de 
los procedimientos nace la categoría de los 
fotógrafos amateurs, colectivo que aportará 
nuevos e inéditos códigos de representación 
del mundo. Presentamos aquí un fondo fo-
tográfico de una familia burguesa catalana 
aficionada a la fotografía, como testimonio 
visual de los valores morales y materiales que 
construyen la identidad de esa poderosa clase 
social a principios del siglo XX.
Palabras clave: fotografía / estereosco-
pía / álbum familiar / industria catalana / 
Barcelona 1900. 
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en las performances de 
Emilio Santisteban 

The absent body in the performances  
of Emilio Santisteban

MIHAELA RADULESCU DE BARRIO DE MENDOZA*

*Rumanía, residencia: Perú, artista visual y profesora. 
AFILIAÇÃO: Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad de Arte y Diseño. Avenida Universitaria No 1801, San Miguel. 
15088, Lima, Perú. E-mail:mradule@pucp.edu.pe

Abstract: The paper addresses the performances 
of Emilio Santisteban, Peruvian interdisciplinary 
artist, manager and curator of national and in-
ternational projects, researcher and teacher in 
Visual arts, in search of their construction and 
action mechanisms. It is proposed to focus on the 
presence and absence of the body and interpret it 
in the context of intentionality and directionality 
that support the generative approach of their per-
formances, where an important role is the process 
of enunciative cooperation of the participants 
from the collective memory, the implicit and the 
intertextuality.
Keywords: presence / absence / body / perfor-
mance / enunciation / collective memory.

Resumen: La ponencia aborda las performan-
ces de Emilio Santisteban, artista peruano in-
terdisciplinario, gestor y curador de proyectos 
nacionales e internacionales, investigador 
y docente en artes visuales, en busca de sus 
mecanismos de construcción y acción. Se 
propone focalizar el tema de la presencia y la 
ausencia del cuerpo e interpretarlo en el mar-
co de la intencionalidad y direccionalidad que 
sostienen el enfoque generativo de sus per-
formances, donde un rol importante lo tiene 
el  proceso de cooperación enunciativa de los 
participantes desde la memoria colectiva, lo 
implícito y la intertextualidad. 
Palabras clave: presencia / ausencia / cuer-
po / performance / enunciación / memoria 
colectiva.
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9Cerveza Tupac, un proyecto 

socio-artístico del artista 
peruano Giuseppe 

De Bernardi 

Beer Tupac, a social and artistic project of the 
Peruvian artist Giuseppe De Bernardi

MIHAELA RADULESCU DE BARRIO DE MENDOZA*

Abstract: The paper focuses on the production 
of meaning in the Tupac Beer project, an impor-
tant reference in the work of the Peruvian artist 
Giuseppe De Bernardi (Lima, 1972). The project 
is characterized by the uniqueness of an enuncia-
tion that dissolves the boundaries between art 
and reality, exposing the power of art not only 
to represent or simulate realities but also to sus-
tain them through the interconnection of several 
semiotic systems.
Keywords: art / meaning / enunciation / media-
tion / collective memory.

Resumen: La ponencia enfoca la produc-
ción de significación en el proyecto Cerveza 
Tupac, un referente importante en la obra del 
artista peruano Giuseppe De Bernardi (Lima, 
1972). El proyecto se caracteriza por la singu-
laridad de una enunciación que disuelve las 
fronteras entre el arte y la realidad, exponien-
do el poder del arte no sólo de representar o 
simular realidades sino también de sustentar-
las a través de la interconexión de varios siste-
mas semióticos.
Palabras clave: arte / significación / enuncia-
ción / mediación / memoria colectiva.
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narrativo visual: um estudo 
a partir de trabalhos de Jeff 

Wall e Christiane Jatahy

The construction of visual narrative space: 
A study from the works of Jeff Wall 

and Christiane Jatahy
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Abstract: In cinema, the ‘mise-en-scène’ and 
its frame generate a link between spectator and 
narrative. Some artistic works seem to distance 
themselves from this established canon. Jacques 
Rancière’s concept of ‘the emancipated spectator’ 
guides the analysis of two art pieces: the photog-
raphy ‘A View from an Apartment’, by Jeff Wall, 
and the play ‘Ithaca’, by Christiane Jatahy, in 
which the characteristics of their narrative spaces 
trigger a relation between spectator and work.
Keywords: narrative / mise-en-scène / audio-
visual poetics / emancipated spectator.

Resumo: No cinema, um vínculo entre es-
pectador e narrativa é gerado pela mise-en-
scène e a janela que a emoldura. Mas, certas 
obras artísticas parecem distanciar-se deste 
modelo. Pretende-se explorar “A view from 
an apartment” (2005), de Jeff Wall e “Ítaca — 
nossa Odisseia I” (2018), de Christiane Jatahy, 
as características de seus espaços narrativos 
visuais segundo as singularidades que desen-
cadeiam uma relação entre espectador e obra, 
em que se pode divisar o conceito de “especta-
dor emancipado”, de Jacques Rancière (2012).
Palavras chave: narrativa / mise-en-scène / poé-
ticas audiovisuais / espectador emancipado.
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Nathalia Grill 

Expression / transgression of Artemisia 
Gentileschi at Nathalia Grill
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Abstract: In this article we present the young art-
ist Nathalia Grill, resident in the south of Brazil, 
and the works she developed from the encounter 
and connections with the Italian baroque painter 
Artemísia Gentileschi. The approach contem-
plates productions, interventions and artistic 
actions. We invest in the creative process recog-
nizing poetics, transgressions and reinventions, 
according to the theoretical proposition of the 
virtual feminist museum (Pollock, 2010).
Keywords: creative processes / transgression / 
women artists.

Resumo: Nesse artigo apresentamos a jovem 
artista Nathalia Grill, residente no sul do 
Brasil, e os trabalhos que desenvolveu a par-
tir do encontro e das conexões com a pintora 
do barroco italiano Artemísia Gentileschi. 
A abordagem contempla produções, inter-
venções e ações artísticas. Investimos sobre 
o processo criativo reconhecendo poéticas, 
transgressões e reinvenções, segundo a pro-
posição teórica do museu feminista virtual 
(Pollock, 2010).
Palavras chave: processos criativos / trans-
gressão / mulheres artistas.
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Ma na performance  
de Shoichi Fukushi 

The Ma spatiality in the performance  
of Shoichi Fukushi
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Abstract: In this article we analyze two perfor-
mances by the Japanese dancer Shoichi Fukushi 
(1953), concentrating on observing the dancer’s 
interaction with the environment and the tem-
porality of his gesture. For that, we propose look-
ing at his work from the Japanese notion of space 
and time knowing as Ma, as introduced by the 
researcher Michiko Okano (2012).
Keywords: Shoichi Fukushi / Japanese dance / 
Ma Spaciality.

Resumo: Neste artigo analisamos duas perfor-
mances do bailarino japonês Shoichi Fukushi 
(1953), concentrando-nos em observar a inte-
ração do bailarino com o ambiente e a tem-
poralidade de seu gesto. Para tanto, propo-
mos um olhar para o seu trabalho a partir da 
noção japonesa de espaço e tempo conhecida 
por  Ma tal qual apresentada pela pesquisado-
ra Michiko Okano (2012).
Palavras chave: Shoichi Fukushi / Dança 
Japonesa / Espacialidade Ma.
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The ironic look of Kepa Garraza
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Abstract: Kepa Garraza (Berango, 1979) is 
an artist in whose artworks lies a very ironical 
charge, which is the central axis of these article. 
It approaches the essential characteristics of the 
ironic expressions, and from there it revises the 
pictorial series of Garraza. As a result, it will be-
come apparent that the irony is one of the links 
between his series and it will also emphasize the 
ability of the pictorial images to take a critical 
and ironic character.
Keywords: Kepa Garraza / painting / irony. 

Resumen: Kepa Garraza (Berango, 1979) es un 
artista en cuya obra subyace una fuerte carga 
irónica, eje central del presente artículo, en 
el que se abordan las características esencia-
les de las expresiones irónicas para realizar, 
a partir de ahí, una revisión de las series pic-
tóricas del artista vizcaíno. Con ello, se hará 
patente que la ironía es uno de los nexos de 
unión entre sus series, y se subrayará la capa-
cidad de las imágenes para adoptar un carác-
ter crítico e irónico. 
Palabras clave: Kepa Garraza / pintura / ironía. 
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Abstract: In today’s world, there is a main con-
cern ecological issue. In contemporary art, we 
highlight two Brazilian artists that we evidenced 
in the Amazônia Exhibition 2018, Novos Via-
jantes at MUBE- Museum of Sculpture and Ecol-
ogy in São Paulo, Brasil. Maurício Adinolfi and 
Fernando Limberger, they work with recyclables 
materials and green sculpture. Both act as educa-
tors and environment activists, elaborate instal-
lation and interventions with inventive poetic 
language as well as creative images that tells their 
world outlook.
Keywords: contemporary art / nature / instal-
lations.

Resumo: No mundo atual é nítida a preocu-
pação quanto as questões ecológicas. Na arte 
contemporânea destacamos dois artistas 
brasileiros que se evidenciaram na Exposição 
Amazônia 2018, Novos Viajantes, no Museu 
de Escultura e Ecologia MUBE em São 
Paulo, Brasil. Maurício Adinolfi e Fernando 
Limberger trabalham com materiais reciclá-
veis e com a escultura do verde. Ambos atuam 
como educadores ativistas, elaboram insta-
lações e intervenções com linguagem poética 
da invenção, criação de imagens que relatam 
suas visões de mundo.
Palavras chave: arte contemporânea / nature-
za / instalações.
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Cultural and afro-brazilian manifestations in 
the works of Heitor dos Prazeres
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Abstract: The cultural and Afro manifestations 
are remarkable elements that appear with certain 
frequency in the works of the carioca artist Heitor 
dos Prazeres (1898-1966). In this context, the 
objective of this article is to analyze the mani-
festations portrayed by Heitor, emphasizing the 
origin and construction of the cultural identity 
of the brazilian people. It is concluded that the 
art of Heitor dos Prazeres evokes the creation of 
a public space (re) invented with the presence of 
black symbolic-corporeal expressions and cul-
tural manifestations that solidify the identity 
of the people.
Keywords: resistance / dance / religion.

Resumo: As manifestações culturais e afro são 
elementos marcantes e que aparecem com 
certa frequência nas obras do artista carioca 
Heitor dos Prazeres (1898-1966). Neste con-
texto, o objetivo deste artigo é analisar as ma-
nifestações retratadas por Heitor, enfatizando 
a origem e a construção da identidade cultu-
ral do povo brasileiro. Conclui-se que a arte 
de Heitor dos Prazeres evoca a criação de um 
espaço público (re) inventado com a presença 
de expressões simbólico-corpóreas negras e 
de manifestações culturais que solidificam a 
identidade do povo.
Palavras chave: resistência / dança / religião. 
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dos retirantes do sertão 
nordestino brasileiro nas 

obras de Cândido Portinari 

The tragic suffering of the retreatants of  
the brazilian northeastern backlands in the works 

of Cândido Portinari
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Abstract: The drought between 1934 and 1936 
marked a period of drought that was not restrict-
ed to the brazilian northeast, but also to the states 
of Minas Gerais and São Paulo that suffered from 
the lack of rainfall. After that, the dilemma expe-
rienced in the northeastern backlands came to be 
seen as a national problem. Thus, the objective of 
this article is to analyze the screens of the series 
Retirantes of Cândido Portinari, seeking to high-
light the tragedy and suffering of the families of 
the northeastern backlands. It is concluded that 
the works are an important instrument of denun-
ciation of the cruel reality of life in the brazilian 
northeastern backlands.
Keywords: backwoods / suffering / painting 
complaint. 

Resumo: A seca entre os anos de 1934 e 1936 
marcou um período de estiagem que não ficou 
restrita ao nordeste, mas também aos estados 
de Minas Gerais e São Paulo que sofreram 
com a falta de chuvas. Depois disso, o dile-
ma vivenciado no sertão nordestino passou 
a ser encarado como um problema nacional. 
Assim, o objetivo deste artigo é analisar as te-
las da série Retirantes de Cândido Portinari, 
buscando evidenciar a tragédia e o sofrimen-
to das famílias. Conclui-se que as obras são 
um instrumento de denúncia social da cruel 
realidade de vida no sertão.
Palavras chave: sertão / sofrimentos / pintu-
ra denúncia. 
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Kyle McDonald: new artistic languages 
created from code and learning algorithms 

integrated into computational machines
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Resumo: As tecnologias computacionais 
emergentes influenciam de forma direta as 
concepções artísticas e o papel crítico que os 
artistas assumem numa sociedade e numa 
cultura de base tecnológica. A partir da aná-
lise das obras do artista e investigador Kyle 
McDonald, que apresentam uma relação es-
treita com os códigos computacionais e meios 
tecnológicos atuais, demonstra-se a forma 
como estes interferem no modo de pensar e 
produzir arte, através da reconsideração do 
desenvolvimento metodológico e de um re-
enquadramento das práticas artísticas con-
temporâneas. Kyle programa as suas obras 
a partir de agentes computacionais e da sua 
participação em sistemas complexos, é um de 
poucos artistas que assume um papel prepon-
derante na investigação e desenvolvimento 
do ‘machine learning’ e da forma como estas 
tecnologias inovadoras irão continuar a inter-
sectar o campo das artes no futuro. 
Palavras chave: Algoritmo / código / agentes 
computacionais / mediação.

Abstract: Emerging computational technologies 
have a direct influence in artistic conceptions and 
on the critical role artists play in a technology-
based society and culture. Starting from the 
analysis of  works by artist and researcher Kyle 
McDonald, that present a close relation with com-
putational codes and advances in technological 
means, we demonstrate how they interfere in the 
way of thinking and producing art, through the 
reconsideration of the methodological develop-
ment and a re-framing of the contemporary ar-
tistic practices. Kyle programs his works from 
computational agents and their participation 
in complex systems, he is one of a few artists that 
plays a leading role in the research and develop-
ment of ‘machine learning’ and how these in-
novative technologies will continue to intersect 
the field of arts in the future.
Keywords: Algorithm / code / computational 
agents / mediation.
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The Art of Roberto Evangelista: A Ritualistic 
in the Amazonian Forest
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Abstract: This article discusses the artistic 
journey of Roberto Evangelista, pointing to the 
relations established between art, ecology and 
transcendence, focusing on the importance of 
his propositions to the Brazilian artistic scene, 
highlighting the approach that this gives to the 
destruction of the Amazon and the peoples of the 
forest, being one of the forerunners of this discus-
sion in the region, issues that have surfaced since 
its first works and that become more than emerg-
ing in the present day. We will also emphasize the 
work Mater Dolorosa — In Memoriam II — of the 
creation and the survival of forms, as well as the 
critical reception of its production.
Keywords: Amazon / Rite / Art and Politics.

Resumo: Este artigo aborda o percurso artís-
tico de Roberto Evangelista, pontuando as 
relações estabelecidas entre arte, ecologia e 
transcendência, ao enfatizar a importância 
de suas proposições para o cenário artístico 
brasileiro, com atenção à perspectiva que 
este dá para a destruição da Amazônia e dos 
povos da floresta, sendo um dos precursores 
desta discussão na região, questões que vem 
à tona desde suas primeiras obras e que tor-
nam-se mais que emergentes nos dias atuais. 
Destacamos ainda a obra Mater Dolorosa — In 
memoriam II — da criação e sobrevivência das 
formas, bem como a recepção crítica de sua 
produção e sua reverberação.
Palavras chave: Amazônia /  Rito / Arte e 
Política.
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Expand and retreat: contingent structures in the 
work of Pep Montoya
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Abstract: This article explores the relationships 
created between the works of the exhibition «No 
saber perquè però sabent per què» at the Espron-
ceda Art Center in Barcelona by Pep Montoya 
(Barcelona, 1952) in January 2018. The artist, 
despite being a particular case because of his 
career, belongs to a generation of artists in the 
Catalan context who were concerned with the ba-
sic structures of painting. In his case, this concern 
remains present, despite having opened new ways 
of exploration. Montoya has been an explorer of 
the border areas of painting, even those that have 
to do with representation.
Keywords: Painting / contemporary art / geom-
etry / space.

Resumen: Este artículo explora las relacio-
nes creadas entre las obras de la exposición 
«No saber perquè però sabent per què» en el 
Centro de Arte Espronceda de Barcelona que 
realizó Pep Montoya (Barcelona, 1952) en ene-
ro de 2018. El artista, a pesar de ser un caso 
particular por su trayectoria, forma parte de 
una generación de artistas que en el contex-
to catalán se preocuparon por las estructuras 
básicas de la pintura. En su caso esta preocu-
pación permanece presente, a pesar de haber 
abierto nuevas vías de exploración. Montoya 
ha sido un explorador de las zonas limítrofes 
de la pintura, incluso aquellas que tienen que 
ver con la representación.
Palabras clave: Pintura / arte contemporáneo 
/ geometría / espacio.
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de Luis Bisbe 

Paradoxes and displacements: frictions in the 
objects of Luis Bisbe

OSCAR PADILLA MACHÓ*

Abstract: This article explores the relationships 
created between some of the works that Luis Bisbe 
(Málaga, 1965) has made during the past years. 
The Málaga artist living in Barcelona works un-
der heterodox parameters which allow him to 
provoke frictions through objects that condense 
paradoxes and displacements. Most of his works 
are presented under an aspect of everyday life, 
forced by the artist’s need to use objects from our 
environment, but above all because of Bisbe’s need 
to subvert the hierarchical categories between 
what is considered art and what is not.
Keywords: Presence / non-representation / instal-
lation / everyday objects / contemporary art.

Resumen: Este artículo explora las relacio-
nes creadas entre algunas de las obras que ha 
realizado Luis Bisbe (Málaga, 1965) a lo largo 
de sus últimos años de trabajo. El artista ma-
lagueño residente en Barcelona trabaja bajo 
unos parámetros heterodoxos, los cuales le 
permiten provocar fricciones a través de obje-
tos que condensan paradojas y desplazamien-
tos. La mayoría de sus trabajos se nos presen-
ta bajo un aspecto de cotidianidad, forzado 
por la necesidad del artista de utilizar objetos 
de nuestro entorno, pero sobre todo por la ne-
cesidad que tiene Bisbe de subvertir las cate-
gorías jerárquicas entre lo que es considerado 
como arte y lo que no.
Palabras clave: Presencia / no representación 
/ instalación / objetos cotidianos / arte con-
temporáneo. 
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In the Wake of Art: Reflections on the Work 
of Paco Lagares
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Abstract: The work of Paco Lagares, demon-
strates a sublime technical style supported by a 
trajectory beginning in the early 1970s.  It skill-
fully unwraps the disperse disciplines of drawing, 
painting and sculpture with fluidity expressed in 
a praisworthy narrative  wherein echoes of clas-
sical naturalism are interwoven with dexterity 
in these visual arts. They include drawings that 
emulate his love for plant forms to the strength 
expressed by his sculptures —ranging from the 
classic to the contemporary— or his paintings, 
exhibiting an accomplished compositional sense 
typical of theatrical staging.
Keywords: Paco Lagares / drawing / painting / 
sculpture / scenography.

Resumen: La obra de Paco Lagares, poseedo-
ra de una sublime factura técnica avalada por 
una trayectoria que comenzó a principios de 
los años 70, se desenvuelve con soltura en-
tre las diferentes disciplinas (dibujo, pintura 
y escultura) con una fluidez plasmada en un 
discurso narrativo encomiable, en donde 
ecos de un naturalismo clásico se entrelazan 
con una destreza en los mecanismos de re-
presentación plásticos que abarca desde los 
analíticos  dibujos que mimetizan su amor por 
las formas vegetales a la fuerza contenida de 
unas esculturas que transitan del clasicismo a 
la contemporaneidad o a sus pinturas, de una 
rotundidad compositiva más propia de una 
teatral puesta en escena.
Palabras clave: Paco Lagares / dibujo / pintu-
ra / escultura / escenografía.
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The codification of fragility in the work 
of Mar Garrido

PABLO GARCÍA CALVENTE*

Abstract: Mar Garrido, as the core essential of 
her work, utilizes photography and audiovis-
uals to support it. Her work vascillates magi-
cally amidst two thematic lines, merging them 
through the simplicity and sobriety of her images. 
On the one hand,  there are the fleeting moments 
of everyday life —in general relating to the expe-
rience of her travels— in which the commentary 
centers around those moments about which no 
one pays attention, i.e. raindrops falling on the 
windshield of a moving car,  and on the other, 
there is the immersion into nature —much more 
profound in concept and technique— in which 
the artist codifies the landscape, converting it 
through manipulating the images, in something 
parallel to reality.
Keywords: Mar Garrido / photography / audio-
visual / landscape.

Resumen: Mar Garrido utiliza como eje verte-
bral de su quehacer la fotografía y el soporte 
audiovisual. Sus trabajos oscilan mágicamen-
te en torno a dos líneas temáticas aunadas 
en la sencillez y la sobriedad de sus imáge-
nes: por un lado, los momentos fugaces de 
lo cotidiano, por lo general vinculados a la 
experiencia de sus viajes, en la que el discur-
so transcurre en torno a esos instantes a los 
que nadie presta atención, como las gotas de 
lluvia resbalando en el cristal de la ventanilla 
de un coche en marcha, y por otro, la inmer-
sión en la naturaleza, mucho más profunda en 
técnica y en concepto, en la que la artista co-
difica el paisaje convirtiéndolo, a través de la 
manipulación de la imagen, en algo paralelo a 
la realidad.
Palabras clave: Mar Garrido / fotografía / au-
diovisual / paisaje.

*España, Artista plástico. 
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4 Ensaio sobre as paisagens 

de Lenir de Miranda 

Essay on the landscapes of Lenir de Miranda

PAULO CÉSAR RIBEIRO GOMES*

*Brasil, artista visual. 
AFILIAÇÃO: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Artes, Departamento de Artes Visuais, Programa de Pós-
Graduação em Artes Visuais. Rua Senhor dos Passos 248, Porto Alegre CEP: 90020-180 Brasil. E-mail: oluapgomes@gmail.com

Abstract: This article is about the landscape and 
its permanence among the artists of Rio Grande 
do Sul, especially Lenir de Miranda (Pedro Os-
ório, RS — 1945), an artist working in Pelotas 
(RS). We will focus on the theme of her landscapes 
and the actions that the artist works for her ac-
complishment. Her paintings of landscapes es-
tablish a dense and complex dialogue with her 
spectator, demanding an immersion in its wide 
and erudite cultural universe. Fascinated by the 
origins, the artist exposes the principles of the 
establishment of her work and opts for the mul-
tiplicity of readings.
Keywords: Lenir de Miranda / landscape paint-
ing / contemporary painting / art in Rio Grande 
do Sul.

Resumo: Neste artigo tratamos da paisagem 
e de sua permanência entre os artistas do Rio 
Grande do Sul, com destaque para Lenir de 
Miranda (Pedro Osório, RS — 1945), artista 
atuante em Pelotas (RS). Nos deteremos so-
bre a temática de suas paisagens e as ações 
que a artista opera para sua realização. Suas 
pinturas de paisagens estabelecem um den-
so e complexo diálogo com seu espectador, 
exigindo deste uma imersão no seu amplo e 
erudito universo cultural. Fascinada pelas ori-
gens, a artista expõe os princípios da instau-
ração de sua obra e opta pela multiplicidade 
de leituras.
Palavras chave: Lenir de Miranda / pintura de 
paisagem / pintura contemporânea / arte no 
Rio Grande do Sul. 
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5O Limite e a Tensão Atuante 

na Obra de Hugo Paquete 

The Threshold and Actant Tension in the Work 
of Hugo Paquete

PEDRO DANIEL DA COSTA FERREIRA*

*Portugal, Artista Multimédia. 
AFILIAÇÃO: Doutorando em Belas Artes — Arte Multimédia, Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas-Artes (FBAUL), 
Centro de investigação e Estudos em Belas Artes. Largo da Academia Nacional de Belas Artes 14, 1249-058 Lisboa, Potugal. 
E-mail: ferreirapedro@protonmail.com

Abstract: This article presents an analysis of the 
work “Zoe: Actant” (2017) by Hugo Paquete. I 
contextualize his work as post-digital practice. 
With the use of hybrid technology, the work com-
bines phenomena intangible to human percep-
tion, rendering them perceptible through an au-
tonomous system and technological mediations. 
The work explores acousmatic sonorities by the 
interweaving human and non-human actants. 
Paquete thereby presents us with other ways to 
listen, see and think about the Real as breaks, 
tension space, and glitch aesthetics.
Keywords: media art / installation / sound art 
/ post-digital / noise.

Resumo: Este artigo apresenta uma análise da 
obra “Zoe: Actant” (2017) de Hugo Paquete. 
Contextualizo a sua obra como prática pós-
digital. Através de tecnologias híbridas, a obra 
combina fenómenos intangíveis à perceção 
humana, tornando-os percetíveis através de 
um sistema autónomo e mediações tecnológi-
cas. A obra explora sonoridades acusmáticas 
através do entrelaçamento de atuantes huma-
nos e não-humanos. Paquete apresenta-nos 
assim outras maneiras de ouvir, ver e pensar o 
Real como rutura, espaço de tensão, e estética 
de glitch.
Palavras chave: arte multimédia / instalação 
/ arte sonora / pós-digital / ruído.
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6 Gesto, pensamento e devir 

em Pé Coxinho, Rui Gueifão 
e no particular do mutismo 

não edificado 

Gesture, thought and devir in Pé Coxinho,  
Rui Gueifão and about the particularities  

of the non edified mutism

PEDRO DAVID MASSENA CARREIRO* 

*Portugal, artista visual, professor e investigador. 
AFILIAÇÃO: Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas-Artes, Centro de Investigação e Estudos em Belas Artes (CIEBA), estudante 
de doutoramento. Largo da Academia Nacional de Belas Artes 14, 1249-058 Lisboa, Portugal. E-mail: massena.pedro@gmail.com

Abstract: This document serves as a profile and 
exploration on the artistic gesture and thought, 
devir. Starting from the silence as basis and 
engine, from stillness as gesture and from the 
edified as ruin. The context is Lisbon, glocally 
maximized and sutured, pierced by the frenetic 
virtual rising, the unutterable and from an al-
most ciceronian extent, virgin, opaque and vain. 
We present the emptiness and what inversely can 
built it from a diagrammatical and parabolic 
method. We found sound, flesh and, moreover, we 
found us, with you. And so we conclude that a step 
is bigger than the break between fact, simulation, 
and one third of three seconds
Keywords: silence / elements / fact / rain / zero.

Resumo: Serve o presente documento como 
perfil e linha de exploração do devir artístico, 
partindo da premissa do silêncio enquanto 
motor, da quietude enquanto gesto e do edi-
ficado enquanto ruína. O contexto é Lisboa, 
ampliada glocalmente e suturada, perfurada 
pela frenética ascensão do virtual, do indizível 
e de uma quase eloquente amplitude, virgem, 
opaca e infrutífera. Objectivamos apresentar 
o vazio e o que inversamente o pode recons-
truir a partir de um método diagramático e 
parabólico. Resultámos em som, em matéria 
e, acima de tudo, em nós todos, convosco, e 
assim se concluiu que o passo é maior que o 
que o intervalo entre o facto, a simulação e um 
terço de dois segundos.
Palavras chave: silêncio / elementos / facto / 
chuva / zero.
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7O mundo exposto ao 

devir-mulher:videografia 
de Barbara Fonte 

The world exposed to the becoming-woman: 
videography by Barbara Fonte

PEDRO MIGUEL DOS SANTOS SILVA*

*Portugal, Artista plástico. 
AFILIAÇÃO: Universidade de Vigo (UV), Facultad de Belas Artes de Pontevedra; Departamento de Escultura. Programa de 
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Abstract: This paper addresses Barbara Fonte’s 
videographic work, with the primary aim of iden-
tifying convergence points between two seemingly 
contradictory topics: a libidinal exteriorization of 
the artist’s body — which will be linked to Deleuze 
and Guattari’s concept of becoming-woman — 
and that of the woman as a representation of Eve, 
in its Judeo-Christian matrix.
Keywords: Video art / becoming-woman / body 
/ judeo-christian symbology / Eve.

Resumo: O presente artigo versa sobre o tra-
balho videográfico de Barbara Fonte, tendo 
como principal objectivo encontrar pontos 
de convergência entre dois tópicos aparen-
temente contraditórios: uma exteriorização 
libidinal do corpo da artista — que relaciona-
remos com o conceito de devir-mulher dos 
pensadores Deleuze e Guattari, — e de uma 
representação da mulher como Eva, na sua 
matriz judaico-cristã. 
Palavras chave: videoarte / devir-mulher / 
corpo / simbologia judaico-cristã / Eva.
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8 Yara Guasque 

e a Arquigravura 

Yara Guasque and the arche-engraving

RAFAELA MARIA MARTINS DA SILVA*

*Brasil, artista visual, estudante. 
AFILIAÇÃO: Universidade Estadual de Santa Catarina (UDESC). Av: Madre Benvenuta, n° 1907, Bairro Itacorubi., Florianópo-
lis-Santa Catarina., CEP: 88035-901 Brasil. E-mail:rafamariamartins@gmail.com

Abstract: In the 90s, the artist Yara Guasque 
(São Paulo, Brazil, 1956) produced large paint-
ings, made with canvas, painted with tempera 
and on the surface repeatedly inserted oval cuts. 
Understanding that the trajectory of the artist 
began with engraving, a technique which requires  
cutting the matriz to produce images, this text will 
understand the cut in the canvas as a repetition 
of the cut of the engraving, thus configuring the 
painting while arche-engraving   in analogy to the 
term arche-drawing of the author Yve-Alain Bois.
Keywords: Yara Guasque / engraving / arche-
engraving / painting.

Resumo: Na década de 90, a artista Yara 
Guasque (São Paulo Brasil, 1956) produziu te-
las de grandes dimensões, feitas com retalhos 
de lona, pintadas à tempera e em sua super-
fície inseriu repetidamente cortes ovalados. 
Entendendo que a trajetória da artista iniciou-
se pela gravura, técnica a qual exige cortes a 
matriz para que se produzam imagens, esse 
texto irá compreender o corte nas telas como 
repetição do corte da gravura, configurando 
assim as telas enquanto arquigravuras em 
analogia ao termo arquidesenho do autor Yve-
Alain Bois. 
Palavras chave: Yara Guasque / gravura / ar-
quigravura / pintura.
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9Underlining the hidden 

and the elusive in the art 
of Lourdes Castro 

Sublinhando o oculto e o elusivo na arte 
de Lourdes Castro

RAJAA PAIXÃO*

*Líbano, artista visual. 
AFILIAÇÃO: Universidade de  Lisboa, Faculdade de Belas-Artes (FBAUL), Centro de investigação e Estudos em Belas Artes 
(CIEBA). Largo da Academia Nacional de Belas Artes 14, 1249-058 Lisboa, Portugal. E-mail: rajaapaixao@campus.ul.pt

Abstract: This article consists of personal re-
flections on selected works by Portuguese artist 
Lourdes Castro. It explores hypothetical, yet po-
tential narratives through contemplation, and an 
analysis of Castro’s interpretations of silhouettes 
of people within her main theme of shadows. The 
study is effectuated in the light of the author’s 
deliberate unawareness of the artist’s full back-
ground and initial thinking, and an intentional 
control of information associated with it. The 
objective is to unravel a latent sophistication 
behind an apparent simplicity.
Keywords: Lourdes Castro / silhouette / sophis-
tication. 

Resumo: Este artigo apresenta reflexões sobre 
trabalhos selecionados da artista portuguesa 
Lourdes Castro. Explora narrativas hipotéti-
cas mas potenciais através da contemplação, 
e faz uma análise da interpretação de silhue-
tas de pessoas de L. Castro dentro do seu tema 
principal de sombras. O estudo é efetuado à 
luz do desconhecimento deliberado do autor 
sobre o histórico completo e sobre o pensa-
mento inicial da artista, e de um controle in-
tencional das informações associadas a ele. O 
objetivo é desvendar a sofisticação latente por 
trás de uma aparente simplicidade.
Palavras chave: Lourdes Castro / silhueta / 
sofisticação.
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0 À sombra do observador: 

reflexões sobre 
Peça de Lourdes Castro 

e Francisco Tropa 

In the observer’s shadow: insights on Peça 
by Lourdes Castro and Francisco Tropa

RAQUEL AZEVEDO MOREIRA*

*Portugal, artista visual e professora. 
AFILIAÇÃO: Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Escola Superior de Educação. Av. Capitão Gaspar de Castro, Apartado 
513, 4901-908 Viana do Castelo, Portugal. E-mail: raquelm@ese.ipvc.pt

Abstract: This essay aims to cross-check insights 
on the work “Peça”, conceived by the Portuguese 
artists Lourdes Castro and Francisco Tropa for 
the São Paulo Biennal in 1998, analyzing the 
way this piece unifies each author’s individual 
researches. Exploring the relations between body 
and space, visible and invisible, this work invites 
the spectator to participate on a shared creative 
process which opposes the logics of image produc-
tion and consumption, giving place to silence and 
imagination.  
Keywords: Peça / Francisco Tropa / Lourdes 
Castro.

Resumo: O presente artigo propõe um cru-
zamento de reflexões em torno de “Peça”, 
concebida pelos artistas portugueses Lourdes 
Castro e Francisco Tropa para a Bienal de São 
Paulo em 1998, analisando o modo como esta  
unifica as pesquisas individuais de cada um 
dos autores. Explorando as relações entre cor-
po e espaço, visível e invisível, esta obra con-
vida o observador a participar num processo 
de criação partilhado que contraria a lógica 
de produção e consumo de imagens, para dar 
lugar ao silêncio e à imaginação.
Palavras chave: Peça / Francisco Tropa / 
Lourdes Castro.
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1José Patrício e seus 

jogos infinitos 

José Patrício and his infinite games

RAQUEL SAMPAIO ALBERTI*

*Brasil, artista visual, designer gráfico. 
AFILIAÇÃO: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Artes. Rua Senhor dos Passos, 248, Bairro Centro, Porto 
Alegre / RS, CEP 90020-180, Brasil. E-mail: raquelalberti@gmail.com.br

Abstract: This article proposes an analysis of 
part of the production of José Patrício (Recife/
PE — 1960) whose material are domino pieces, 
putting the modular form and the construction 
through a system in dialogue with the surprises 
that may occur once the work is executed. This 
analysis also aims to look more closely at the re-
petitive gesture that unfolds in time, in an action 
that seems to surpass the contours of works and 
potentially extend to the infinite.
Keywords: José Patrício / dominoes / games / 
repetition. 

Resumo: Este artigo propõe uma análise de 
parte da produção de José Patrício (Recife/
PE — 1960) que tem como material as peças 
de dominó, colocando a forma modular e a 
construção através de um sistema em diálogo 
com as surpresas que ocorrem a medida que 
se dá a instauração dos trabalhos. Esta análise 
também busca olhar mais atentamente para 
o gesto repetitivo que se desdobra no tempo, 
em uma ação que parece ultrapassar os con-
tornos das obras e potencialmente se esten-
der ao infinito.
Palavras chave: José Patrício / dominós / jo-
gos / repetição. 
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2 Elementos 

brujesco-surrealistas en 
la obra escultórica de Iria 

do Castelo 

Witches and Surrealism elements in the sculptural 
work of Iria do Castelo

REBECA LÓPEZ-VILLAR*

*España, artista visual e investigadora. 
AFILIAÇÃO: Universidade de Vigo, Facultad de Bellas Artes, Departamento de Historia, Arte e Geografía. Campus As Lagoas 
s/n, C.P. 32004, Ourense, España. E-mail: contactorebecalar@gmail.com

Abstract: The objective of this text is to elaborate 
an approach to the poetic language of the work of 
Iria do Castelo, taking into account witches and 
surrealism issues that arise from it. In this sense, 
reflection on the possible ritual readings that arise 
from the artistic use of elements such as hair will 
be essential. As a conclusion, we will try to verify 
that the polyhedral idea of  the witch — along with 
others such as surrealism, magic, the carnival, 
the sinister, death ..— concur in the work of Iria 
do Castelo, and in what way it appears before 
the spectator.
Keywords: sculpture / ritual / witch / oneiric.  

Resumen: El objetivo de este texto es elabo-
rar una aproximación al lenguaje poético de 
la obra de Iria do Castelo, atendiendo a las 
cuestiones brujesco-surrealistas que de ella 
se desprenden. En este sentido, será esencial 
la reflexión sobre las posibles lecturas rituales 
que surgen de la utilización artística de ele-
mentos como el pelo. Como conclusión, se 
tratará de comprobar que la idea poliédrica 
de la bruja — junto con otras como el surrea-
lismo, la magia, lo carnavalesco, lo siniestro, 
la muerte...— concurre en la obra de Iria do 
Castelo, y de qué modo se presenta ante el 
espectador. 
Palabras clave: escultura / ritual / bruja / oní-
rico. 
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3Magia en la imagen:

el proceso artístico como 
ejercicio ritual en la obra 

de Nuria Riaza 

Magic in the image: the artistic process as a 
ritual exercise in the work of Nuria Riaza

REBECA LÓPEZ-VILLAR*

Abstract: The objective of this text is to establish 
analogies between the creative methodology of 
Nuria Riaza and the ritual exercises, for which 
we will make a tour of the magical and dream-
like themes of her pieces. The thematic core of the 
article will be the study of the ballpoint pen as a 
determinant of the understanding of the final 
work. The plot drawn by Riaza refers to the fabric, 
and this to long process durations and the possible 
therapeutic nature of these. All these questions will 
be addressed from the perspective of the artistic 
process understood as a rite of passage.
Keywords: ritual / magic / artistic process / 
oneiric. 

Resumen: El objetivo de este texto es estable-
cer analogías entre la metodología creadora 
de Nuria Riaza y los ejercicios rituales, para lo 
que realizaremos un recorrido por las temáti-
cas mágicas y oníricas de sus piezas. El núcleo 
temático del artículo será el estudio del bolí-
grafo como determinante del entendimiento 
de la obra final. La trama dibujada por Riaza 
remite al tejido, y este a largas duraciones pro-
cesuales y al posible carácter terapéutico de 
estas. Todas estas cuestiones serán abordadas 
desde la perspectiva del proceso artístico en-
tendido como rito de paso. 
Palabras clave: ritual / magia / proceso artís-
tico / onírico. 
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4 Pintura, palavra, 

participação: a pintura na 
era de sua reprodutibilidade 

participativa em Carlos 
Borges

Painting, word, participation: painting 
in the era of its participative reproducibility 

on Carlos Borges

RICARDO MAURÍCIO GONZAGA*

*Brasil, artista visual e preformático. 
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Abstract: The article analyzes the series of paint-
ings “Meu nosso” by Carlos Eduardo Borges, in 
which, from the words of the title — to be painted 
by others, according to a “recipe” by the artist —, 
it is proposed to break the notion of individual 
authorship, while at the same time the metac-
ritical reflection that reveals the logic of its own 
proposition emerges. The analysis operates with 
the notions of posthistory, apparatus and tech-
nical images as conceptualized by Vilém Flusser 
and with the Thierry de Duve’s perspective of the 
transformation of paradigms of art teaching  and, 
consequently, of itself — in its premodern, modern 
and post-modern periods.
Keywords: painting / participation / word / 
authorship.

Resumo: O artigo analisa a série de pinturas 
“Meu nosso” de Carlos Eduardo Borges, na 
qual, a partir das palavras do título — a serem 
pintadas por outrem, segundo uma “receita” 
do artista —, propõe-se a quebra da noção de 
autoria individual enquanto, simultaneamen-
te, faz-se emergir a reflexão metacrítica que 
desvela a lógica de sua própria proposição. A 
análise opera com as noções de pós-história, 
aparelhos e imagens técnicas conceitualiza-
das por Vilém Flusser e com a perspectiva de 
Thierry de Duve da transformação dos para-
digmas do ensino da arte e, consequentemen-
te, desta — em seus períodos pré-moderno, 
moderno e pós-moderno. 
Palavras chave: pintura / participação / pala-
vra / autoria. 
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5Juan Fontcuberta:  

a Verdade da Mentira 

Juan Fontcuberta: the Truth of Lie
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*Portugal, artista visual. 
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Abstract: This article analyzes the work of the 
spanish artist Juan Fontcuberta, whose work ex-
plores the construction of fictional “truths” based 
on the simulation of photographic narratives. The 
scientific discourse that Fontcuberta explores in 
an artistic context, tries to approach the photo-
graphic document as real proof of a discovery. In 
their work, art and science live in a close relation-
ship and reveal the dimension of mystery, both in 
research and in the invention of phenomena, thus 
summoning the notion of documentary archive 
as the legitimate source of truth.
Keywords: archive / science / fiction / photog-
raphy / truth.

Resumo: O presente artigo analisa a obra do 
artista espanhol Juan Fontcuberta, cujo tra-
balho explora a construção de “verdades” 
ficcionadas a partir da simulação de narra-
tivas fotográficas. O discurso científico que 
Fontcuberta explora em contexto artístico, 
procura aproximar-se do documento foto-
gráfico como prova real de uma descoberta. 
No seu trabalho, arte e ciência vivem uma 
relação estreita e revelam a dimensão do mis-
tério, tanto na pesquisa como na invenção de 
fenómenos, convocando desta forma a noção 
de arquivo documental como fonte legítima 
da verdade. 
Palavras chave: arquivo / ciência / ficção / fo-
tografia / verdade.
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6 Nazareth Pacheco: 

as margens da vida 

Nazareth Pacheco: the fringes of life
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Abstract: This article makes a reflection on the 
installation Untitled — Impenetrable (2003), by 
Brazilian sculptor Nazareth Pacheco. Idealized 
from a provocation by Louise Bourgeois about 
his supposed sculptural timidity, Pacheco’s Im-
penetrable rises with blades and crystal beads 
to block the access until a transparent acrylic 
bed. A poetic elaboration that opens a new field 
of interpretation of his work. That installation-
challenge emerges as a shelter of emotions from 
the imponderable outside world. 
Keywords: Nazareth Pacheco / contemporary 
art / sculpture.

Resumo: Este artigo faz uma reflexão sobre a 
instalação Sem Título — Impenetrável (2003), 
da escultora brasileira Nazareth Pacheco. 
Idealizado a partir de uma provocação de 
Louise Bourgeois sobre sua suposta timi-
dez escultórica, o Impenetrável de Pacheco 
ergue-se com lâminas e contas de cristal para 
selar o acesso a uma cama de acrílico trans-
parente. Uma elaboração poética que abre 
um novo campo de interpretação de sua obra. 
Uma instalação-desafio que surge como um 
abrigo das emoções cortantes oriundas do im-
ponderável mundo exterior. 
Palavras chave: Nazareth Pacheco / arte con-
temporânea / escultura.
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7As tramas do corpo/cidade 

de Margarida Holler 

The wefts of the body/city of Margarida Holler

RONALDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA* 
& CARLA JULIANA GALVÃO ALVES**

*Brasil, arte educador, docente, pesquisador. 
AFILIAÇÃO: Universidade Estadual de Londrina, Departamento de Educação, Comunicação e Arte, Departamento de Arte 
Visual. Rua Ernani Lacerda de Atahyde, nº 210, apto. 903, Edifício Lago Azul, CEP86055630, Londrina, Paraná, Brasil. 
E-mail: roliv1@uel.br

**Brasil, professora. 
AFILIAÇÃO: Universidade Estadual de Londrina, Departamento de Educação, Comunicação e Arte, Departamento de Arte 
Visual. Rua Ernani Lacerda de Atahyde, nº 210, apto. 903, Edifício Lago Azul, CEP86055630, Londrina, Paraná, Brasil. 
E-mail: carlagalvao@uel.br

Abstract: This work presents some reflections on 
the work of the Brazilian artist Margarida Hol-
ler, focusing on the relations between body and 
city. The body is seen as an object, but mainly the 
subject of the artistic/ aesthetic experience in the 
work of the artist, since it is thought as deriving 
from its own experiences and perceptions. With 
this objective, we chose to approach the construc-
tive processes of two site-specific works in the cities 
of São Paulo-SP and Londrina-PR, Brazil.
Keywords: Body / city / site-specific.

Resumo: Este trabalho apresenta algumas re-
flexões sobre o trabalho da artista brasileira 
Margarida Holler, com foco nas relações en-
tre corpo e cidade. O corpo é objeto, mas prin-
cipalmente sujeito da experiência artístico/
estética no trabalho da artista, uma vez que é 
pensado a partir de suas próprias vivências e 
percepções. Com esse objetivo, escolhemos 
abordar os processos construtivos de duas 
obras realizadas em site-specific nas cidades 
de São Paulo — SP e de Londrina-PR, Brasil. 
Palavras chave: corpo / cidade / site-specific. 
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8 Lugar do esquecimento: 

o limite como possibilidade 
de abertura para imaginação 

na obra de Gabriela Silva 

Place of forgetfulness: the limit as a possibility 
of openness to imagination in the work 

of Gabriela Silva

ROSVITA KOLB BERNARDES* & ANA CRISTINA CARVALHO PEREIRA**
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Abstract: This article aims to reflect on the series 
‘Place of Forgetfulness’ of the artist Gabriela Silva 
composed by 10 works that present an autobio-
graphical nature where memory and forgetful-
ness imprint their way in the process of creation. 
They are works that narrate through painting, 
photography, sewing and writing, the place of 
desire. Involved in a sense of abandonment and 
loss, she collects photographs of her family collec-
tion, connecting the images with the place of her 
research and investigation.
Keywords: Art / Boundary/Frontiers / Memory 
/ Autobiography.

Resumo: O presente artigo tem como ob-
jetivo refletir acerca da série ‘Lugar do 
Esquecimento’ da artista Gabriela Silva 
composta por 10 obras que apresentam um 
cunho autobiográfico onde a memória e o 
esquecimento imprimem o seu caminho no 
processo de criação. São obras que narram 
por meio da pintura, da fotografia, da costura 
e da escrita, o lugar do desejo. Envolvida em 
um sentimento de abandono e de perda ela 
coleta fotografias do acervo familiar, conec-
tando as imagens com o lugar da sua pesqui-
sa e investigação. 
Palavras chave: Arte / Limite/Fronteiras / 
Memória / Autobiografia.
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9Do anonimato de Dança 

Macabra à redescoberta 
e resgate artístico do pintor 

José Guerra através da 
desambiguação temática da 

obra como Mascarada 

From the anonymity of 'Dance Macabre' 
to the rediscovery of the painter José Guerra 

through the thematic disambiguation  
of the work 'Mascarada'
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Resumo: Dança Macabra, título de atribuição 
da composição pictórica contemporânea a 
óleo sobre tela de 1965 com caráter expres-
sionista, integrada durante o inventário da 
Coleção de Pintura em 2010, na Reserva 
de Pintura da Faculdade de Belas-Artes 
da Universidade de Lisboa. A atribuição 
da obra ao pintor António José Guerra 
Ferramentas, antigo aluno da ESBAL, sua ca-
tegorização como exame de saída do Curso 
Complementar de Pintura de 1963-65 e a sua 
desambiguação temática, como Mascarada, 
contribuíram para o reconhecimento do seu 
valor de memória artística e historiográfi-
ca. A interpretação estilístico-temática e in-
fluências artísticas apresentadas neste artigo 
pretendem aceder à memória emocional do 
pintor, e apresentar um pequeno vislumbre 
sobre o âmago das suas inquietudes huma-
nas, sociais e intenções artísticas que poderão 
ter auxiliado à produção desta obra. 
Palavras chave: José Guerra / Arte Contem-
porânea / Expressionismo / Grotesco / Crí-
tica de Costumes. 

Abstract: Dance Macabre, title of attribution of 
the contemporary oil painting composition dated 
from 1965 with expressionist features, integrated 
during the inventory of the Pictorial Collection 
at Lisbon’s University Fine Arts Faculty Painting 
Repository in 2010. The painting’s attribution to 
António José Guerra Ferramentas, former painter 
and student at ESBAL, its categorization as a 
conclusion thesis for the Complementary Painting 
Course in 1965 and its thematic disambiguation 
as Mascarada, contributed to the recognition of 
its artistic value and historiographic background. 
The interpretations of style, theme and artistic 
influences presented in this article aims to access 
the emotional insides of the painter, and present 
a small glimpse of his inner psyche, art and social 
intentions that might lay behind the production 
of the work.
Keywords: José Guerra /  Contemporary Art / 
Expressionism / Grotesque / Social Criticism.
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1A Natureza da Vida,  

de Fernanda Magalhães:  
o corpo da mulher gorda  

em fotoperformance

The Nature of Life, from Fernanda Magalhães: 
the body of fat woman in photoperformance

SAMARA AZEVEDO DE SOUZA*

*Brasil, residência em Portugal, atriz, performer multimédia. 
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Abstract: This research presents the performance 
work The Nature of Life, by Brazilian artist 
Fernanda Magalhães. Her actions take place in 
public spaces where the artist opens the contours 
of her naked fat body as opposed to the forced 
invisibility that fat bodies have in life in society. 
The research also brings to the work the concept 
of photoperformance based on the definitions of 
performative image by Fernando Stratico.
Keywords: photoperformance / body / fat body 
/ performance / public space.

Resumo: Esta investigação trata de apresentar 
a obra performática A Natureza da Vida, da 
artista brasileira Fernanda Magalhães. Suas 
ações acontecem em espaços públicos onde 
a artista escancara os contornos do seu corpo 
gordo nu em oposição à invisibilidade forçada 
que corpos gordos tem na vida em sociedade. 
A pesquisa aproxima ainda à obra o conceito 
de fotoperformance a partir das definições de 
imagem performativa de Fernando Stratico.
Palavras chave: fotoperformance / corpo / 
corpo gordo / performance / espaço público. 
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2 German Lorca, 

uma aventura moderna na 
fotografia brasileira 

German Lorca, a modern adventure in 
Brazilian photography
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Abstract: The objective of this article is to re-
flect on the production of German Lorca in his 
so-called modern period, not forgetting that 
characteristics of modernity become “style” in 
his work and accompany him up to the present, 
providing a very personal aesthetic to his work. 
In order to classify it in the photographic/artis-
tic making, the concept of artist photographer 
(photography expression) developed by Rouillé 
(2009) will be used; to categorize his work the 
photographic modernity in Brazil, born within 
the Cine Foto Clube Bandeirante (Fabris: 2013; 
Costa: 1995) will be used. Fatorelli (2003), with 
his concept of Cristal image will also be called to 
qualify the artist’s production.
Keywords: German Lorca / Modern Photography 
/ New Vision.

Resumo: O objetivo desse artigo é o de refle-
tir sobre a produção de German Lorca em 
seu período dito moderno, não esquecendo 
que as características da modernidade se 
transformam em “estilo” em seu trabalho e 
o acompanham até a atualidade, ensejando 
uma estética própria em seu trabalho. Para 
classificá-lo no fazer fotográfico/artístico 
será utilizado o conceito de fotógrafo artis-
ta (fotografia expressão) desenvolvido por 
Rouillé (2009); para categorizar o seu trabal-
ho será utilizada a modernidade fotográfica 
no Brasil nascida dentro do Cine Foto Clube 
Bandeirantes (Fabris: 2013; Costa: 1995). 
Fatorelli (2003), com seu conceito de imagem 
Cristal também será convocado para qualifi-
car a produção do artista.
Palavras chave: German Lorca / Fotografia 
Moderna / Nova Visão.
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3As caixas de Emília Nadal 

e outras caixas 

 Emilia Nadal´s boxes and other boxes

SARA ANTUNES PRATA DIAS DA COSTA*

*Portugal, arquitecta, artista, estudante de doutoramento. 
AFILIAÇÃO: Universidade de Lisboa, Faculdade de Arquitectura, CIAUD. Rua Sá Nogueira, Pólo Universitário, Alto da Ajuda 
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Abstract: The present work analyses the work 
of Emilia Nadal in what concerns her theme of 
‘boxes’, mainly focusing on her work of the seven-
ties. This work also seeks to reflect on the thematic 
of the ‘box’ in a much more comprehensive way, 
starting from an atlas of images. As a result, 
this work tryes to explore the extreme complex-
ity of the “box” theme, relating it to the work of 
Emília Nadal, but also referring to the work of 
many other artists.
Keywords: Emilia Nadal / Boxes / Atlas.

Resumo: O presente trabalho analisa o tra-
balho de Emília Nadal no que concerne à 
sua temática das ´caixas`, principalmente 
focando-nos no seu trabalho dos anos seten-
ta. Este trabalho procura também reflectir 
sobre a problemática da ´caixa` de uma for-
ma muito mais abrangente, partindo de um 
atlas de imagens. Como resultado, procura-
se explorar a extrema complexidade do tema 
da “caixa”, relacionando-o com o trabalho de 
Emília Nadal, mas também fazendo referên-
cia ao trabalho de muitos outros artistas.
Palavras chave: Emília Nadal / Caixas / Atlas.
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4 La metáfora en la obra 

de Jorge Perianes: una 
investigación sobre conceptos 

transversales al Arte, 
la Ciencia y la Filosofía  

The metaphor in the work of Jorge Perianes: 
a research on transversal concepts to Art, 

Science and Philosophy

SARA FUENTES CID*

*España, artista visual. 
AFILIAÇÃO: Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, Centro de Filosofia das Ciências (CFCUL), Centro de Filosofia das 
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Abstract: The metaphor as a way of knowledge 
crosses all areas of intellectual and cultural pro-
duction, manifesting different ways of being in 
Art, in Science and in Philosophy. In all these ar-
eas the metaphor emerges with all its brilliance 
as a device that transports us between planes of 
representation. Through the analysis of the work 
of the Galician artist Jorge Perianes, we will try to 
demonstrate how the capacity for metaphoriza-
tion is at the very core of artistic creation and also 
of the epistemic value of Art.
Keywords: metaphor / knowledge / Art / Science 
/ Philosophy.

Resumen: La metáfora como dispositivo de 
conocimiento atraviesa todas las áreas de 
producción intelectual y cultural, manifes-
tando diferentes modos de ser en el Arte, en 
la Ciencia y en la Filosofía. En todas estas 
áreas la metáfora surge con todo su fulgor 
como máquina que nos transporta entre pla-
nos de representación. A través del análisis 
de la obra del artista gallego Jorge Perianes 
intentaremos demostrar como la capacidad 
de metaforización está en el núcleo mismo de 
la creación artística y también del valor epis-
témico del Arte.
Palabras clave: metáfora / conocimiento / 
Arte / Ciencia / Filosofía. 
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5Neblina: o que digo 

do Desenho no trabalho 
de Lawrence Carroll 

Mist: what we say about Drawing on the 
work of Lawrence Carroll
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Abstract: The goal of this study is to understand 
is itis relevant for a drawing to be consider as 
one and if that idea changes in any way the way 
a drawing is perceived. Having always the idea 
in mind that anything that we rationalise about 
drawing is mist. Mist that covers the complex and 
incomprehensible view — the drawing — making 
it talkable. First it will be presented a syntheses 
of what usually is considered to be the character-
istics of a drawing. Secondly, based on the char-
acteristics identified before, we will analyse the 
work of  Lawrence Carroll,  “ Lawrence Carroll, 
dies “ (1990) . For last, we will reflect on the rel-
evance and the way this characteristics of drawing 
interfere with the way we relate with the images.
Keywords: Drawings / Lawrence Carroll / in-
terpretation.

Resumo: O objetivo do presente estudo é 
compreender se o Desenho ser Desenho é 
relevante e influencia a forma como as obras 
de Desenho são interpretadas, tendo presente 
que, tudo que se racionalize sobre Desenho 
é neblina, neblina que cobre a inexplicável 
e complexa paisagem — o Desenho — tor-
nando-a assim dizível. Num primeiro mo-
mento é apresentada uma síntese daquelas 
que são, comumente, identificadas como 
características do Desenho. Seguidamente, à 
luz das características anteriormente identifi-
cadas, iremos caracterizar a obra de Lawrence 
Carroll,  " Lawrence Carroll, dies " (1990) , ana-
lisando-a nas suas diferentes dimensões. Por 
último, refletiremos sobre a relevância e o 
modo como estas características (que fazem o 
Desenho ser Desenho?) influenciam a forma 
como interpretamos as obras. 
Palavras chave: Desenho / Lawrence Carroll 
/ interpretação. 
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6 Identidade e Narrativa na 

Escultura Urbana de José 
Aurélio na Cidade de Almada 

Identity and Narrative in the Urban Sculpture by 
José Aurélio in Almada
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*Portugal, Escultor. 
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estudante de doutoramento. Largo da Academia Nacional de Belas Artes 14, 1249-058 Lisboa, Portugal. E-mail: s.vicente@
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Abstract: From 1978 onwards, Urban Sculpture 
in Almada has embodied the democratic values 
that strengthened together with the consolidation 
of the regime. The work by the sculptor José Au-
rélio is a key element to understand the symbolic 
image of the ‘local identity’. Our aim is to analyse 
and systematise José Aurélio’s sculpture commis-
sions. Moreover, it will be crucial to discuss the 
political, social and urban aspects that played a 
role in the works commissioned in order to fully 
understand the public art works carried out by 
the sculptor.
Keywords: José Aurélio / Public Art / City of 
Almada. 

Resumo: A partir de 1978, a Escultura 
Urbana representa na cidade de Almada a afir-
mação dos valores democráticos emergentes 
com a estabilização do regime. A obra do es-
cultor José Aurélio é um dos pilares dessa 
imagem simbólica de “identidade local”. 
Propomo-nos analisar e sistematizar a enco-
menda da Escultura a José Aurélio e demons-
trar que a análise das condições políticas, so-
ciais e urbanísticas que determinaram a enco-
menda são fundamentais para ler o conjunto 
da obra pública na vida deste escultor. 
Palavras chave: José Aurélio / Arte Pública / 
Cidade de Almada. 



17
7O Livro dos Narizes 

e a Simplicidade do (re) Corte 
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The Nose Book and the Simplicity 
of Cut (out) Drawing
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Abstract: The Nose Book is a sketchbook of cutout 
faces that through the simplicity of the visual edge 
builds a succession of saliences and invisibilities, 
between the self and the other. The narrative and 
aggregate character of the noses presents spatial 
organization factors: i) spine as left-right axis, ii) 
empty as a mass between front-to-back contours, 
iii) the succession of pages as autonomy of the 
face, and iv) differences in sequences of overlap-
ping the silhouettes. In the absence of the drawing 
of the eye, it is the nose that activates the sensation 
of knowing (smelling) each other, of breathing, of 
being present in community.
Keywords: Drawing of Nose / Simplicity / Se-
duction of Emptiness / António Jorge Gonçalves 
/ Portugal. 

Resumo: O Livro dos Narizes é um caderno de 
desenhos rostos de perfil que através da sim-
plicidade do perímetro visual constrói uma 
sucessão de saliências e invisibilidades, entre 
o eu e o outro. O carácter narrativo e agrega-
dor dos narizes apresenta fatores de organi-
zação espacial: i) lombada como eixo esquer-
do-direito, ii) vazio como massa entre contor-
nos frente-verso, iii) movimento da sucessão 
das páginas como autonomia do rosto e iv) di-
ferenças nas sequências de sobreposição das 
silhuetas. Na ausência do desenho do olho, é 
o nariz que ativa a sensação de se conhecerem 
(cheirarem) uns aos outros, de respirarem, de 
estarem presentes em comunidade.
Palavras chave: Desenho de Nariz / Simpli-
cidade / Sedução do Vazio / António Jorge 
Gonçalves / Portugal. 
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8 La fascinación por lo 

oculto en la pintura figurativa 
actual: el caso de 

Alain Urrutia 

Fascination with “the occult” in contemporary 
figurative painting: the case of Alain Urrutia
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Abstract: We are presenting the painter Alain Ur-
rutia’s work with the aim to address some reflec-
tions around some aspects that define his work, 
such as the meaning of the occult, the mysterious 
and the inhospitable. In order to attain that, we 
will start from an analysis of his series titled 
“Tierra y cemento (Sentarse y esperar)” which 
will allow us to offer an approach of his proposal 
in relation to the current social and cultural con-
text. Thus, we will conclude proposing that the 
complexity of his images provide a counterweight 
to the excess of visibility the contemporary subject 
is exposed to.
Keywords: Contemporary painting / occult / 
mystery / uncanny / negativity. 

Resumen: Presentamos el trabajo del pintor 
Alain Urrutia con el objetivo de abordar al-
gunas reflexiones en torno a ciertos aspectos 
que definen su obra como son el sentido de lo 
oculto, lo misterioso y lo inhóspito. Para ello, 
partiremos de un análisis de su serie titulada 
“Tierra y cemento (Sentarse y esperar)” que 
nos permitirá ofrecer una lectura de su pro-
puesta en relación al contexto social y cultural 
actual. Así, concluiremos proponiendo que 
la complejidad de sus imágenes brindan un 
contrapeso al exceso de visibilidad al que está 
expuesto el sujeto contemporáneo.
Palabras clave: Pintura contemporánea / 
oculto / misterio / inquietante extrañeza / 
negatividad.
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de arte: projeto para 
salvaguardar pedras 

Nature is the artwork: 
Project to Safeguard Stones
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Abstract: This article presents the Brazilian art-
work S11D (or project to Safeguard Stones) of the 
artist José Viana with collaboration of Camila 
Fialho. To do so, we will analyze from the execu-
tion process the result of the project that gener-
ated an installation and an object E, therefore, 
the donation of the rare stones collected for the 
collection of the Cultural Center Casa das Onze 
Janelas de Belém do Pará, capital of the region 
North of Brazil.
Keywords: Contemporary Art / Installation / 
Preservation.

Resumo: Este artigo apresenta o trabalho 
artístico brasileiro S11D (ou projeto para 
Salvaguardar Pedras) do artista José Viana 
com colaboração de Camila Fialho. Para 
tanto, serão analisados desde o processo de 
execução ao resultado do projeto que gerou 
uma instalação e um objeto E, por conseguin-
te, a doação das pedras raras coletadas para 
a coleção do Centro Cultural Casa das Onze 
Janelas de Belém do Pará, capital da região 
Norte do Brasil. 
Palavras chave: Arte Contemporânea / 
Instalação / Preservação.
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0 A artemídia na 

obra-processo Água da 
artista Val Sampaio em seu 

fluir afetivo pela região 
Amazônica 

The artemidia in the process work Water of artist 
Val Sampaio in her affective flow through 

the Amazon region

Abstract: The feminine artistic production of the 
Brazilian Amazon, by provoking the constant 
interaction between art, technology and nature, 
has expanded the regional artistic sensitivity by 
updating it in themes, poetics and artistic sup-
ports. Such poetics promoted forms of more direct 
relations of the contemporary visual artists with 
the North region. This paper intends to present the 
locative media project of the Amazonian visual 
artist Val Sampaio entitled Water, being better 
translated as an artistic work about the affection 
for the North region mediated by the new media.
Keywords: locative media / women artists / 
Amazon.

Resumo: A produção artística feminina da 
Amazônia Brasileira ao provocar a constante 
interação entre arte, tecnologia e natureza, ex-
pandiu a sensibilidade artística regional atua-
lizando-a em temas, poéticas e suportes ar-
tísticos. Tais poéticas promoveram formas de 
relações mais diretas das artistas visuais con-
temporâneas com a região Norte. Neste texto 
pretende-se apresentar o projeto de mídia lo-
cativa da artista visual amazônica Val Sampaio 
intitulado Água, sendo melhor traduzido 
como um trabalho artístico sobre o afeto pela 
região Norte mediado pelas novas mídias.
Palavras chave: mídia locativa / mulheres ar-
tistas / Amazônia. 
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coautoria artística em ações 
poéticas e propositoras”, 

uma análise sobre o trabalho 
do artista brasileiro Eduardo 
Kac (1962), na relação entre 

Arte/Natureza e a Arte 
Propositora/Participativa

“Participatory art: Artistic co-authorship in poetic 
and propositive actions”, an analysis of the 

work of the Brazilian artist Eduardo Kac (1962), 
in the relationship between art/nature and the 

propositive/participatory art

SOLANGE DOS SANTOS UTUARI FERRARI*

*Brasil, artista visual, ilustradora e autora, estudante de doutoramento. 
AFILIAÇÃO: Universidade Presbiteriana Mackenzie, Educação, Arte e História da Cultura. Rua da Consolação, 930. Conso-
lação, São Paulo. SP. CEP 01302-907 Brasil. E-mail: solangeutuari@globo.com
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Abstract: Eduardo Kac, is a contemporary artist 
who creates establishing relationships between 
art, science and technology, with Bio Art as an 
argument, however, there is another aspect to be 
emphasized in its production, it is the essence of 
purpose, participatory and politically engaged. 
We chose two of his productions for our analy-
sis and as theoretical basis, authors concerned 
about reflecting on the generations of proposing 
artists. We hope to expand conversations on the 
relationships between Art, artists and proposals 
for interaction with the public.
Keywords: proposed / participatory and politi-
cally engaged art.

Resumo: Eduardo Kac, é um artista contem-
porâneo que cria estabelecendo relações en-
tre arte, ciências e tecnologias, tendo como 
argumentação a Bio Art, no entanto há outro 
aspecto a ser ressaltado em sua produção, tra-
ta-se da essência propositora, participativa e 
politicamente engajada. Escolhemos duas de 
suas produções para a nossa análise e como 
base teórica, autores preocupados em refle-
tir sobre as gerações de artistas propositores. 
Desejamos expandir conversações sobre as 
relações entre Arte, artistas e propostas de in-
teração com o público.
Palavras chave: Arte propositora / participati-
va e politicamente engajada. 
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3Atravessamentos entre arte, 

arquitetura e cidade na obra 
de Rubens Mano 

Crossings between art, architecture and city in 
the work of Rubens Mano

TATIANA SAMPAIO FERRAZ*

*Brasil, artista e professora universitária. 
AFILIAÇÃO: Instituto de Artes da Universidade Federal de Uberlândia. Av. João Naves de Ávila, 2121, Bloco 1Y , Bairro de 
Santa Mônica, Cidade de Uberlândia — MG, Brasil. E-mail: tsferraz@ufu.br

Abstract: The article is an interdisciplinary study 
of the work of Rubens Mano, produced from the 
1990s. This decade was taken as a cleavage for the 
analysis of urban transformations and changes 
in the artistic milieu, especially those that pre-
suppose a cross between art, architecture and 
city — which, in Mano’s case, refers to the “São 
Paulo experience”. From a contextual perspective, 
his work detetor de ausências problematizes the 
urban experience fragmented from the modern 
fabric inherited from the industrial city.
Keywords: Rubens Mano / urban experience / 
contextual practice. 

Resumo: O artigo é um estudo interdisciplinar 
da obra de Rubens Mano, produzida a partir 
da década de 1990. Tal década foi tomada 
como clivagem para a análise das transfor-
mações urbanas e das mudanças do meio ar-
tístico, em especial, aquelas que pressupõem 
um atravessamento entre arte, arquitetura e 
cidade — que, no caso de Mano, diz respeito 
à “experiência paulistana” (da cidade de São 
Paulo). A partir de uma perspectiva contex-
tual, sua obra detetor de ausências problema-
tiza a experiência urbana fragmenta do tecido 
moderno herdado da cidade industrial.
Palavras chave: Rubens Mano / experiência 
urbana / prática contextual. 
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4 Tempo, Memória  

e Palimpsesto na obra  
de Sônia Gomes 

Time, Memory and palimpsest in Sonia  
Gomes’s work

TERESA ISABEL MATOS PEREIRA*

*Portugal, artista plástica. 
AFILIAÇÃO: Professora na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Lisboa (ESE-IPL), CIED (Centro Interdiscipli-
nar de Estudos Educacionais — Escola Superior de Educação de Lisboa) e Universidade de  Lisboa, Faculdade de Belas-Artes 
(FBAUL), Centro de investigação e Estudos em Belas Artes (CIEBA). Largo da Academia Nacional de Belas Artes 14, 1249-058 
Lisboa, Portugal. E-mail: tpereira@eselx.ipl.pt

Abstract: The text focuses on the creative and 
artistic process of the Brazilian artist Sônia 
Gomes whose work is born from the rescue 
of textiles and other “found” materials such 
as paper, cardboard, trunks, roots, wire, etc. 
Through the artist’s gesture these “waste” ma-
terials know a new existence as objects of art, 
embedded with memory. Tying or sewing gar-
ments, fabrics, embroidery and other materials, 
the artist summons its existential dimension; its 
cycles of use, particular links with its owner, make 
these pieces a palimpsest that interweaves succes-
sive layers of time-meaning.
Keywords: Textile Art / Appropriation / Palimp-
sest / Time. 

Resumo: O texto incide sobre o processo 
criativo e artístico da artista brasileira Sônia 
Gomes cuja obra nasce do resgate de maté-
rias têxteis, e outros materiais “encontrados” 
como papel, cartão, troncos, raízes, arame, 
etc. Através do gesto da artista este materiais 
de “resíduo” conhecem uma nova existência 
enquanto objetos de arte, imbuídos de me-
mória. Amarrando ou costurando as peças de 
vestuário, tecidos, bordados e outras maté-
rias, a artista convoca a dimensão vivencial de 
cada elemento. Os seus ciclos de uso, ligações 
particulares com o seu proprietário, tornam as 
suas peças, um palimpsesto que entrelaça su-
cessivas camadas de tempo-significado.
Palavras chave: Arte Têxtil / Apropriação / 
Palimpsesto / Tempo.
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5Instalações Comestíveis 

de Marisa Benjamim 

Edible Installations of Marisa Benjamim

TERESA PALMA RODRIGUES*

*Portugal, artista visual. 
AFILIAÇÃO: Universidade de Lisboa; Faculdade de Belas-Artes (FBAUL); Centro de Investigação e Estudos em Belas Artes 
(CIEBA). Largo da Academia Nacional de Belas Artes 14, 1249-058, Lisboa, Portugal. E-mail: teresa.palma@campus.ul.pt

Abstract: This article intends to observe how 
Marisa Benjamim proposes new sensorial expe-
riences, rethinking the use of flowers in food, con-
sidering their social, cultural and anthropologi-
cal aspects, but also their artistic and aesthetic 
potential. Through her performances and edible 
art installations, the artist reflects on the restric-
tions and conventions of the modern Western diet; 
questioning the Man/Nature relationship and the 
individual freedom of choice.
Keywords: edible art / installation / Marisa Ben-
jamim / performance. 

Resumo: Este artigo pretende observar o 
modo como Marisa Benjamim propõe novas 
experiências ao nível dos sentidos, repen-
sando a utilização das flores na alimentação, 
considerando a sua vertente social, cultural e 
antropológica, mas também o seu potencial 
artístico e estético. Através das suas perfor-
mances e instalações comestíveis, a artista re-
flete sobre as restrições e convenções da dieta 
ocidental moderna; questionando a relação 
Homem/Natureza e a liberdade de escolha 
do indivíduo.
Palavras chave: arte comestível / instalação / 
Marisa Benjamim / performance.



18
6 Um jardim dentro  

de outro jardim 

A garden inside another garden

TERESINHA BARACHINI*

*Brasil, artista visual, Professora, pesquisadora. 
AFILIAÇÃO: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Artes, Departamento de Artes Visuais e Programa de Pós 
Graduação em Artes Visuais (PPGAV-UFRGS). E-mail: tete.barachini@gmail.com

Abstract: The modernist sculptor Cláudio Mar-
tins Costa (1932-2008), was an artist of his time, 
modern in his conceptions and attentive to the 
context in which he was inserted. I propose to 
share the experience of experiencing his sculp-
tures from his studio gardens, in order to perceive 
and resignify the spaces of nature inhabited by 
this artist.
Keywords: Cláudio Martins Costa / sculpture / 
garden / atelier. 

Resumo: O escultor modernista Cláudio 
Martins Costa (1932-2008)  foi um artista do 
seu tempo, moderno em suas concepções, 
e atento ao contexto em que estava inseri-
do. Proponho compartilhar a experiência 
vivênciar as suas esculturas a partir dos seus 
jardins-ateliês, com o intuito de perceber e 
resignificar os espaços da natureza habitados 
por este artista. 
Palavras chave: Cláudio Martins Costa /  es-
cultura / jardim / ateliê. 
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7Sopros de Carlos Simioni:

um “corpo sem corpo” 
e uma “arte sem arte” 
a desafiar a criação na 

contemporaneidade 

Carlos Simioni’s Winds: a “body without body” 
and an “art without art” to challenge creation 

in contemporary times

THAÍS GONÇALVES*

*Brasil, artista da dança e professora. 
AFILIAÇÃO: Universidade Federal do Ceará, Instituto de Cultura e Arte e Instituto de Etnomusicologia, Centro de Estudos em 
Música e Dança (Inet-MD/Portugal). Campus do Pici — ICA, Avenida Mister Hull, s/n, Pici, Fortaleza, Ceará, CEP 60.455-760 
Brasil. E-mail: thgoncalves@hotmail.com

Abstract: Is it possible for the body to move by 
itself, feeling the vibrations of the world? Is body 
knowledge material of creation? The actor Carlos 
Simioni (São Paulo, Brazil), creator of the solo 
Sopro (2005), has discovered, in sensory research, 
a “body without body”. Was he proposing a break 
in the support of the scenic art, as Lygia Clark and 
Hélio Oiticica proposed in their affirmation of an 
“art without art”? What are the relations with 
the notion of anthropophagy of the modernist 
writer Oswald de Andrade?
Keywords: logic of sensations / performing arts 
/ anthropophagic sensorialities.

Resumo: Será possível o corpo mover-se por 
si mesmo, sentindo as vibrações do mundo? 
Saberes do corpo são materiais de criação? O 
ator Carlos Simioni (São Paulo, Brasil), cria-
dor do solo Sopro (2005), têm descoberto, em 
pesquisa sensorial, um “corpo sem corpo”. 
Estaria ele propondo uma quebra no suporte 
da própria arte cênica, à semelhança do que 
propuseram os artistas visuais Lygia Clark e 
Hélio Oiticica ao afirmarem uma “arte sem 
arte”? Quais as relações com a noção de an-
tropofagia do escritor modernista Oswald de 
Andrade? 
Palavras chave: lógica das sensações / artes 
cênicas / sensorialidades antropofágicas. 
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8 Cesión del control en la obra 

de Fermín Jiménez Landa. 

Ceding of control in the work of Fermín 
Jiménez Landa.

THOMAS APOSTOLOU*

*Grecia, artista visual. 
AFILIAÇÃO: Universidad de Vigo, Programa de Doctorado en Creación e Investigación en Arte Contemporáneo (estudante de 
doutoramento). Rua Maestranza, 2, 36002 Pontevedra, Espanha.

Abstract: We are proposing a type of analysis of 
the creative process, with a focus on the way in 
which the artist manages his own control over the 
work of art. The Spanish artist Fermín Jiménez 
Landa (Pamplona, 1979), is an ideal example for 
our type of analysis. His way of working is broad 
and his  relacion with control over his work, as we 
are going to demonstrate, varies to the point that 
it helps us put to the test the limits of the strategies 
he uses to make away with this control.
Keywords: control / uncontrol / process / Fermín 
Jiménez Landa.

Resumen: Proponemos un tipo de análisis del 
proceso creativo, con un enfoque en la ma-
nera en que el artista maneja su propio con-
trol sobre la obra de arte. El artista español 
Fermín Jiménez Landa (Pamplona, 1979), es 
un ejemplo ideal para nuestro tipo de análisis. 
Su manera de trabajar es amplia y su relación 
con el control sobre su obra, como trataremos 
de demostrar a continuación, varía hasta el 
punto en que nos ayuda a poner a prueba los 
límites de las estrategias que utiliza para des-
hacerse de este mismo control.
Palabras clave: control / descontrol / proceso 
/ Fermín Jiménez Landa.
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9Viagens como fonte 

de inspiração: o itinerário 
da artista Maria do Céu 

pelas imagens 

Travel as a source of inspiration: the artistic 
itinerary through images

THOMAZ CARVALHO LIMA*

*Brasil , artista visual. 
AFILIAÇÃO: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Instituto de Artes (IA), Laboratório de Gravura. Cidade Uni-
versitária Zeferino Vaz, Barão Geraldo, Campinas — SP, São Paulo; CEP: 13083-970, Brasil. E-mail: 228313@unicamp.br

Abstract: This article aims to present the work of 
the visual artist Maria do Céu Diel, who outlined 
her trajectory searching for records that put in 
evidence the process of memory construction. In 
this sense, we can perceive the rhetorical force of 
her images that transit in each step of the jour-
ney in two directions: internally and externally. 
Thus, turning the paths into images that inhabit 
the real world.
Keywords: image / trajectory / engraving / 
memory construction.

Resumo: O presente artigo tem como objetivo 
apresentar o trabalho da artista plástica Maria 
do Céu Diel, que traça sua trajetória buscando 
registros que evidenciam o processo de cons-
trução da memória. Nesse sentido, podemos 
perceber a força retórica de suas imagens que 
transitam em cada passo, dados em dois sen-
tidos: interno e externo. Assim, transforman-
do os caminhos em imagens que habitam o 
mundo real.
Palavras chave: imagem / trajetória / gravura 
/ memória.
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0 Voces ancestrales 

yresistencias artísticas 
contemporáneas 

Latinoamericanas en la obra 
de Gustavo Larsen 

Ancestral voices and contemporary Latin 
American artistic resistances in the work 

of Gustavo Larsen

VERÓNICA DILLON*

*Argentina, Artista Visual. 
AFILIAÇÃO: Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Bellas Artes; Vicedirectora del Instituto de Investigación en Produc-
ción y Enseñanza del Arte Argentino y Latinoamericano (IPEAL). Calle 8 N, 1326 entre 59 y 60, La Plata, CP 1900, Provincia 
de Buenos Aires, Argentina. E-mail:ipealinstituto@gmail.com

Abstract: Gustavo Larsen, performs under the 
format of Inca Quipu, installations, exhibitions 
or actions in different spaces and contexts lo-
cated both public and private, open or closed by 
the symbolic and metaphorical value that they 
contain. Fusing codes of different traditional ar-
tistic disciplines in a contemporary integrating 
language, it uses ancestral and present references 
related to Latin American indigenous genocides, 
generating works that integrate into the Project 
JUNTARSE 30,000 initiated in 2010
Keywords: Latin American Contemporary Art / 
Quipu / Ancestral Reminiscences.

Resumen: Gustavo Larsen, realiza bajo el for-
mato de Quipu incaico, instalaciones, expo-
siciones o acciones en diferentes espacios y 
contextos situados tanto públicos como priva-
dos, abiertos o cerrados por el valor simbólico 
y metafórico que para él contienen. Fusionan-
do códigos de diferentes disciplinas artísticas 
tradicionales en un lenguaje contemporáneo 
integrador, emplea referencias ancestrales y 
presentes relacionadas con genocidios indí-
genas Latinomaericanos, generando obras 
que integra al Proyecto JUNTARSE 30.000 
iniciado en el año 2010. 
Palabras clave: Arte contemporáneo Latinoa-
mericano / Quipu / Reminiscencias ances-
trales.
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1Interstícios no cotidiano: 

situações contextuais na obra 
de Rochelle Costi 

Everyday life interstices:contextual situation in 
Rochelle Costi´s work

VIVIANE GUELLER*

*Brasil, artista visual. 
AFILIAÇÃO: Doutoramento em artes visuais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); Instituto de Artes; Pro-
grama de Pós-Graduação em Artes Visuais. Rua Senhor dos Passos, 248, Porto Alegre — RS, 90020-180, Brasil. E-mail: 
vigueller@gmail.com

Abstract: This article discusses the work of the 
brazilian artist Rochelle Costi regarding the 
creation process of ‘Dinâmica Comum’ (2005),’ 
Negócios à parte’ (2017) and ‘Tombo: Centro 
Novo’ (2017). These are works that emerge from 
circumstantial situations, experiences related 
to her everyday life, to be constituted in instal-
lations in which the context remains as a poetic 
operation. To anchor these approaches, relation-
ships are made with everyday life notions of Henri 
Lefebvre and Sérgio Mah, George Perec´s concept 
of infraordinary and Marc Augé´s place. 
Keywords: everyday life / place / contemporary 
art. 

Resumo: Este artigo aborda a obra da ar-
tista brasileira Rochelle Costi no que se re-
fere ao processo de criação de Dinâmica 
Comum (2005), Negócios à parte (2017) e 
Tombo: Centro Novo (2017). São trabalhos 
que partem de situações circunstanciais, 
experiências que se relacionam ao seu coti-
diano, para se constituirem em instalações 
nas quais o contexto permanence como ope-
ração poética. Para ancorar estas abordagens, 
são trazidas as noções de cotidiano de Henri 
Lefebvre e Sérgio Mah, de infraordinário, de 
George Perec, e de lugar, de Marc Augé. 
Palavras chave: cotidiano / lugar / arte con-
temporânea. 
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2 Exposição ou instalação? 

os videomódulos 
de Tony Camargo 

Exhibition or Installation Art? The videomódulos 
of Tony Camargo

YASMIN FABRIS* & RONALDO DE OLIVEIRA CORRÊA**

*Brasil, designer, professora e estudante de doutoramento. 
AFILIAÇÃO: Universidade Federal do Paraná (UFPR), Departamento de Design, Programa de Pós-Graduação em Design (PPG-
Design) e Instituto Federal do Paraná (IFPR), Curso Técnico em Cerâmica. Rua XV de novembro, 1299, Centro, Curitiba, CEP 
85590-300, Brasil. E-mail: yasmin.fabris@ufpr.edu.br

**Brasil, designer e professor. 
AFILIAÇÃO: Universidade Federal do Paraná (UFPR), Departamento de Design, Programa de Pós-Graduação em Design. Rua 
XV de novembro, 1299, Centro, Curitiba, 85590-300, Brasil. E-mail: rcorrea@ufpr.edu.br

Abstract: In this article we aim to discuss, from 
the assembly of the exhibition Desdobramento 
Pictórico, held at the Museu de Arte Municipal 
de Curitiba, the artistic procedures in the vid-
eomódulos series, authored by Tony Camargo. 
From the exhibition we elaborate a debate about 
the role of performance in the work of the artist 
and the ways in which he uses the body and three-
dimensional elements as a basis for the elabora-
tion of the plastic language.
Keywords: Videomódulos / Desdobramento 
Pictórico / Tony Camargo.  

Resumo: Neste artigo, temos como objeti-
vo discutir, a partir da montagem da expo-
sição Desdobramento Pictórico, realizada 
no Museu de Arte Municipal de Curitiba em 
2018, os procedimentos artísticos presentes 
na série videomódulos, de autoria de Tony 
Camargo. A partir da exposição elaboramos 
um debate sobre o papel da performance no 
trabalho do artista e os modos como ele utili-
za o corpo e elementos tridimensionais como 
fundamento para elaboração da linguagem 
plástica. 
Palavras chave: Videomódulos / Desdobra-
mento Pictórico / Tony Camargo. 
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3RevelAção: o outro 

nas foto-performances de 
Adriana Barreto 

RevelAtion: the other in the photo-performances 
of Adriana Barreto

ZALINDA CARTAXO*

*Brasil, artista visual. 
AFILIAÇÃO: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas 
(PPGAC/UNIRIO). E-mail: z.cartaxo@uol.com.br

Abstract: The series Revelation (2018), by the 
Brazilian visual artist Adriana Barreto, starts 
from the assumption that the other (as discussed 
by Jean Luc-Nancy) is an essential part in the de-
velopment of her performance in which: the body 
exists in relation to another; the body exposes an 
existence; the inside of the body is especially one 
outside the outside: what is withdrawn from the 
outside to stay outside; the body is not confused 
with any other, nor recovers and is not covered by 
another; the body is that by what, how and what 
happens; and finally, the body is only doing and 
doing itself — always out of everything that could 
contain it. His work, in the context of Brazilian 
art, had affiliation with the aesthetic legacy of 
the artist Lygia Clark.
Keywords: performance / photography / image.

Resumo: A série RevelAção (2018), da artis-
ta visual brasileira Adriana Barreto, parte do 
pressuposto de que o outro (tal qual aborda 
Jean Luc-Nancy) é parte essencial no desen-
volvimento de sua performance em que: o 
corpo existe em relação a outro; o corpo expõe 
uma existência;  o dentro do corpo é sobretu-
do um fora do fora: o que se retira do fora para 
ficar fora;  o corpo não se confunde com nen-
hum outro, não recobre e nem é recoberto por 
outro; o corpo é esse pelo quê, como quê e em 
quê tudo acontece; e, finalmente, o corpo só é 
fazendo e se fazendo — sempre fora de tudo 
que poderia contê-lo. Sua obra, no contexto 
da arte brasileira possuiu fliações com o lega-
do estético da artista Lygia Clark.
Palavras chave: performance / fotografia / 
imagem.
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5Notas biográficas 

da Comissão Científica

Biographic notes
of the Scientific Committee

ADÉRITO FERNANDES MARCOS (Portugal). É Professor Catedrático da Universidade 
Aberta. Foi o fundador, sendo o atual diretor do programa de Doutoramento em Média-
-Arte Digital, uma oferta em associação com a Universidade do Algarve e lecionada 
em regime de e-learning. É investigador e coordenador do Centro de Investigação 
em Artes e Comunicação — Polo da Universidade Aberta (Grupo de Investigação em 
Média Criativa e Arte Computacional). Colabora ainda como investigador colaborador 
no INESC-TEC (INstituto de Engenharia de Sistemas e Computadores — Tecnologia e 
Ciência) no LEAD (Laboratório de Educação a Distância e Elearning). Foi fundador, 
sendo o atual presidente da Artech-Int — Associação International de Arte Computa-
cional www.artech-international.org). É (co)autor de cerca de uma centena de publi-
cações nacionais e internacionais. É editor-chefe das revistas científicas: International 
Journal of Creative Interfaces and Computer Graphics (ISSN: 1947-3117); ART(e)
FACT(o) — Revista Internacional de Estudos Transdisciplinares em Artes, Tecnologia 
e Sociedade (ISSN: 2184-2086).

ALMERINDA DA SILVA LOPES (Brasil). Doutora em Artes Visuais pelo Programa de 
Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica da Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (PUC/SP) e Universidade de Paris I. Pós-Doutorado em Ciências da 
Arte pela Universidade de Paris I. Mestrado em História da Arte pela Escola de Co-
municações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP). Possui Bacharelado 
em Artes Plásticas, pela Universidade Estadual Paulista (UNESP) e Licenciatura em 
Artes Visuais, pela Universidade Estadual Paulista (UNESP). Professora Titular da 
Universidade Federal do Espírito Santo, atuando nos cursos de Graduação e pós-
-graduação em Artes. Pesquisadora de Produtividade do CNPq nível I. Coordena o 
grupo de Pesquisa em Arte Moderna e Contemporânea. Curadora de exposições de 
Artes Plásticas e autora de vários livros na área, entre eles: Artes Plásticas no Espírito 
Santo: 1940-1969. Vitória: EDUFES, 2013 (prêmio Sérgio Milliet da Associação 
Brasileira de Críticos de Arte). 

ALMUDENA FERNÁNDEZ FARIÑA (Espanha). Artista, docente e investigadora. Doutora 
em Belas Artes pela Universidade de Vigo, professora na mesma universidade. For-
mación académica na Facultade de Belas Artes de Pontevedra (1990/1995), School 
of Art and Design, Limerick, Irlanda, (1994), Ecole de Beaux Arts, Le Mans, França 
(1996/97) e Facultade de Belas Artes da Universidade de Salamanca (1997/1998). 
Actividade artística através de exposições individuais e coletivas, com participação em 
numerosos certames, bienais e feiras de arte nacionais e internacionais. Exposições 
individuais realizadas na Galería SCQ (Santiago de Compostela, 1998 e 2002), 
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Galería Astarté (Madrid, 2005), Espaço T (Porto, 2010) ou a intervención realizada 
no MARCO (Museo de Arte Contemporánea de Vigo, 2010/2011) entre outras. 
Representada nas colecções do Museo de Arte Contemporánea de Madrid, Museo 
de Pontevedra, Consello de Contas de Galicia, Fundación Caixa Madrid, Deputación 
de A Coruña. Alguns prémios e bolsas, como o Prémio de Pintura Francisco de Goya 
(Villa de Madrid) 1996, o Premio L’OREAL (2000) ou a Bolsa da Fundação POLLOCK-
-KRASNER (Nova York 2001/2002). En 2011 publica Lo que la pintura no es (Premio 
Extraordinario de tese 2008/2009 da Universidade de Vigo e Premio à investigação 
da Deputación Provincial de Pontevedra, 2009). Entre as publicações mais recentes 
incluem os livros Pintura site (2014) e Arte+Pintura (2015).

ÁLVARO BARBOSA (Portugal / Angola, 1970). Professor Catedrático e Vice-Reitor para 
o Desenvolvimento Estratégico da Universidade de São José (USJ) em Macau S.A.R., 
China. Foi Director da Faculdade de Indústrias Criativas da USJ entre 2012 e 2018, 
e anteriormente Coordenador do Departamento de Som e Imagem da Escola de Artes 
da Universidade Católica de Portugal (UCP), onde fundou o Centro de Investigação 
para a Ciência e Tecnologia das Artes (CITAR) em 2004, a Incubadora de Negócios 
Criativos ARTSpin em 2009 e o Centro de Criatividade Digital (CCD) em 2011. 
Doutorado em Ciência da Computação e Comunicação Digital pela Universidade 
Pompeu Fabra (UPF), em Espanha, e Licenciado em Engenharia de Eletrónica e 
Telecomunicações pela Universidade de Aveiro, em Portugal A sua principal área de 
investigação é Tecnologia Acústica e Musical, à qual foi introduzido em Barcelona 
no Music Technology Group (MTG) da UPF entre 2001 e 2006. O seu trabalho de 
investigação sobre sistemas experimentais de música em rede e design interativo de 
som, foi consolidado em 2010 durante uma posição de pós-doutoramento no centro 
de Computer Research in Music and Acoustics (CCRMA) da Universidade de Stanford. 
A sua Investigação Académica foi amplamente publicada em conferências e revistas 
peer review, colaborando com inúmeros investigadores de renome internacional. Foi 
também o editor fundador do Jornal para a Ciência e Tecnologia das Artes - CITAR 
Journal, e colabora regularmente em comissões científicas de reputadas revistas e 
conferencias internacionais. Enquanto Artista Experimental produziu, apresentou e 
realizou diversas obras em todo o mundo nas áreas da Música Electoracústica, Insta-
lações Interativas, Fotografia, Design de Som, Animação por Computador e Produção 
Audiovisual. A sua actividade académica recente é focada na promoção da Criatividade 
Sistemática e do Design Thinking como processos essenciais aplicados à Inovação e 
ao Empreendedorismo, colaborando regularmente com startups, apresentando cursos 
e workshops em inumeras universidades internacionais, e lecionando em programas 
de Design, Estudos Culturais, MBA e Comunicação.

ANGELA GRANDO (Brasil). Doutora em História da Arte Contemporânea pela Université 
de Paris I — Panthéon — Sorbonne; Mestre em História da Arte pela Université de 
Paris I — Sorbonne; Graduação em História da Arte e Arqueologia pela Université 
Paul Valéry — Montpellier III; Graduação em Música pela EMES. Professora Titular 
da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), membro permanente do Programa 
de Pós-Graduação em Artes do Centro de Artes da UFES. Coordena o Laboratório de 
pesquisa em Teorias da Arte e Processos em Artes — UFES/CNPq. É líder do Grupo 
de Pesquisa Poéticas do Processo de Criação (CNPq). É editora da Revista Farol 
(PPGA-UFES, ISSN 1517-7858), autora e organizadora de livros e capítulos de livros 
sobre processo de criação e arte contemporânea, artigos em revistas especializadas. 
É consultora Ad-Hoc da CAPES; desenvolve pesquisas com financiamento institucional 
da CAPES e FAPES, é Bolsista Pesquisador (BPC) da FAPES.

ANTÓNIO DELGADO (Portugal). Doutor em Belas Artes (escultura) Faculdade de Belas 
Artes da Universidade do Pais Basco (Espanha). Diploma de Estudos Avançados 
(Escultura). Universidade do País Basco. Pós graduação em Sociologia do Sagrado, 
Universidade Nova de Lisboa. Licenciado em Escultura, Faculdade de Belas-Artes 
da Universidade de Lisboa. Foi diretor do mestrado em ensino de Artes Visuais na 
Universidade da Beira Interior, Covilhã. Lecionou cursos em várias universidades em 
Espanha e cursos de Doutoramento em Belas Artes na Universidade do Pais Basco. 
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Como artista plástico, participou em inúmeras exposições , entre colectivas e individuais, 
em Portugal e no estrangeiro e foi premiado em vários certames. Prémio Extraordinário 
de Doutoramento em Humanidades, em Espanha. Organizador de congressos sobre 
Arte e Estética em Portugal e estrangeiro. Membro de comités científicos de congressos 
internacionais. Da sua produção teórica destacam-se, os titulos “Estetica de la muerte 
em Portugal” e “Glossário ilustrado de la muerte”, ambos publicados em Espanha. 
Atualmente é professor coordenador na Escola de Arte e Design das Caldas da Rainha 
do IPL, onde coordena a licenciatura e o mestrado de Artes Plásticas.

APARECIDO JOSÉ CIRILLO (Brasil). É artista plástico, pesquisador professor Associado 
da Universidade Federal do Espírito Santo (Brasil); coordena o LEENA-UFES (Laboratório 
de pesquisa em Processo de Criação); é professor Permanente do Programa de 
Mestrado em Artes (PPGA/UFES). É Graduado em Artes  (Universidade Federal de 
Uberlândia - 1990), Mestre em Educação  (Universidade Federal do Espírito Santo - 
1999) e Doutor em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo (2004). Possui Pós-doutorado em Artes pela Faculdade de Belas Artes da 
Universidade de Lisboa (2016).  Atua na área de Artes Visuais, Teorias e História da 
Arte, em particular nos seguintes temas: artes plásticas contemporâneas (em especial 
no Espírito Santo), escultura, arte pública; teoria do processo de criação e arquivos 
de artista. É Pesquisador com financiamento público da FAPES e do CNPQ. É editor 
colaborador da Revista Farol (PPGA-UFES, ISSN 1517-7858) e membro do conselho 
científico das Revistas: Estúdio (ISSN 1647-6158/ eISSN 1647-7316) e da Revista 
Manuscrítica (ISSN 1415-4498). Foi diretor do Centro de Artes da Universidade 
Federal do Espírito Santo de maio de 2005 a janeiro de 2008 e Presidente da Asso-
ciação de Pesquisadores em Crítica Genética (2008-2011). Atuou como Pró-reitor de 
Extensão da UFES (jan. 2008-fev.2014). Atualmente é Coordenador do Programa de 
Pós-graduação em Artes da Universidade Federal do Espírito Santo.

ARMANDO JORGE CASEIRÃO (Portugal, 1961). Artista plástico e investigador, (CIAUD 
e CIEBA). Dedicou largo período à pintura de objectos construídos e pintura em suporte 
recortado tendo sido representado pela Galeria Novo-Século, de Lisboa, para, nos 
últimos anos apresentar trabalhos em suporte fotográfico. Com Pos-doutoramento 
na especialidade de Desenho, FBAUL, Doutorado em Desenho, FBAUL, Mestre em 
Teorias da Arte, FBAUL e licenciado em Pintura, ESBAL , utiliza tanto o Desenho como 
a Fotografia como um meio, tendo o seu trabalho um carácter transversal, abraçando 
o desenho, a pintura, a escultura e a instalação. Foi cenografista da RTP,(Rádio Televi-
são Portuguesa), sendo actualmente Professor Auxiliar na Faculdade de Arquitectura, 
da disciplina do Desenho.

ARTUR RAMOS (Portugal). Nasceu em Aveiro em 1966. Licenciou-se em Pintura na 
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. Em 2001 obteve o grau de 
Mestre em Estética e filosofia da Arte pela Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa. Em 2007 doutorou-se em Desenho pela Faculdade de Belas-Artes da mesma 
Universidade, onde exerce funções de docente desde 1995. Tem mantido uma cons-
tante investigação em torno do Retrato e do Auto-retrato, temas abordados nas suas 
teses de mestrado, O Auto-retrato ou a Reversibilidade do Rosto, e de doutoramento, 
Retrato: o Desenho da Presença. A representação da figura humana, desde as questões 
anatómicas até ao domínio da fisionomia passando pela identidade e idealização, 
tem sido alvo da sua investigação mais recente. O seu trabalho estende-se também 
ao desenho de património e em particular ao desenho de reconstituição.

CARLOS TEJO (Espanha). Profesor Titular en la Facultad de Bellas Artes de la Univer-
sidad de Vigo. Ha impartido talleres y conferencias centradas en arte de acción en 
diferentes museos y universidades de — entre otros lugares — Alemania, Rumanía, 
EEUU, Portugal, Cuba o Brasil. Su trabajo como gestor cultural e investigador le ha 
llevado a dirigir o participar en proyectos en Buenos Aires, Argentina; San Sebastian; 
Bilbao; Santiago de Compostela, Pontevedra. Entre los años 2004 al 2013 organiza 
y dirige “Chámalle X. Xornadas de Arte de Acción” desarrollado en la Facultad de 
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Bellas Artes de la Universidad de Vigo, Museo MARCO de Vigo y CGAC de Santiago 
de Compostela (http://webs.uvigo.es/chamalle/). Actualmente dirige junto a Marta 
Pol, el congreso centrado en arte de acción: “FUGAS E INTERFERENCIAS,” Santiago 
de Compostela. Su trabajo como artista dentro del campo del arte de acción, se ha 
podido ver en diferentes festivales e instituciones. 

CLEOMAR ROCHA (Brasil). Doutor em Comunicação e Cultura Contemporâneas 
(UFBA), Mestre em Arte e Tecnologia da Imagem (UnB). Professor do Programas 
de Pós-graduação em Arte e Cultura Visual e de Performances Culturais, ambos da 
Universidade Federal de Goiás, e de Artes, da Universidade de Brasília. Coordenador 
do Media Lab UFG. Artista-pesquisador. Atua nas áreas de arte, design, produtos e 
processos inovadores, com foco em mídias interativas, incluindo games, interfaces e 
sistemas computacionais. É supervisor de pós-doutorado na Universidade Federal de 
Goiás e na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estudos de pós-doutoramentos 
em Poéticas Interdisciplinares e em Estudos Culturais pela UFRJ, e em Tecnologias da 
Inteligência e Design Digital pela PUC-SP. 

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).

FÁTIMA CHINITA (Portugal). Professora Adjunta na Escola Superior de Teatro e Cinema, 
do Instituto Politécnico de Lisboa, em Portugal.  Possui um doutoramento em Estudos 
Artísticos (variante de Cinema e Audiovisuais), um mestrado em Ciências da Comuni-
cação (Cultura Contemporânea e Novas Tecnologias), uma licenciatura em Línguas e 
Literaturas Modernas (Português e Inglês) e um bacharelato em Cinema (Montagem). 
Está a efectuar um pós-doutoramento misto na Suécia (no Centro em Intermedialidade 
e Multimodalidade, da Universidade de Linnaeus) e em Portugal (no Labcom IFP, da 
Universidade da Beira Interior), sob a designação oficial de “O cinema como a arte 
das artes: a alegoria da criação no cinema de autor como projecto discursivo e 
sinestésico intermedial”. É autora do livro O Espectador (In)visível: Reflexividade na 
Óptica do Espectador em INLAND EMPIRE, de David Lynch.

FRANCISCO PAIVA (Portugal). Professor Asociado da Universidade da Beira Interior 
(UBI), onde dirige o curso de 3º Ciclo/ Doutoramento em Media Artes. Doutor em 
Belas Artes — Desenho pela Universidade do País Basco, licenciado em Arquitec-
tura pela Universidade de Coimbra e em Design pela Faculdade de Belas Artes da 
Universidade de Lisboa. Coordena o Grupo de Artes e Humanidades do LabCom. 
Desenvolve pesquisa e criação sobre processos espacio-temporais, intermedialida-
de e identidade nas artes. Integra comissões científicas de eventos e publicações 
internacionais. Coordenador científico da DESIGNA, Conferência Internacional de 
Investigação em Design e da plataforma Montanha Mágica* Arte e Paisagem. Integra 
a COOLABORA, cooperativa de intervenção social.

HEITOR ALVELOS (Portugal). PhD Design (Royal College of Art, 2003). MFA Comunica-
ção 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 Advi-
sory Board for Digital Communities do Prix Ars Electronica. Desde 2000, desenvolve 
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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 
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 Científico e Pedagógico da Formação Continua nas áreas de 
Expressões, História da Arte e Materiais e Técnicas de Expressão Plástica, desde 2007. 
Professor Auxiliar com Agregação na área de Belas-Artes / Pintura na Universidade 
de Lisboa. Vice-presidente do CIEBA e membro dos Conselhos Editoriais da Revistas 
Estúdio, Croma Gama, Matéria Prima e Teorias da Arte. Artista-plástico pintor com 
trinta e duas exposições individuais desde 1979 (uma das mais recentes, Paisajes 
Enlazadas, na Galeria da FBAUL em fevereiro de 2019). Está representado em muitas 
coleções das quais se destaca a Coleção 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 (projeto expositivo internacional 
de colaboração entre a Universidade de Múrcia e Faculdade de Belas Artes da UL).

INÊS ANDRADE MARQUES (Portugal). Artista plástica, professora e investigadora.É 
doutorada em Arte Pública pela Universidade de Barcelona - Faculdade de Belas Artes 
(2012); tem o grau de Máster em Desenho Urbano (2008) pela mesma universidade e é 
licenciada em Artes Plásticas - Escultura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de 
Lisboa (2000). Foi bolseira de doutoramento da Fundação para a Ciência e Tecnologia 
(2004-2009). É professora auxiliar na Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias, onde leciona desde 2010 e é investigadora integrada no Hei-Lab (ULHT).

J. PAULO SERRA (Portugal). Licenciado em Filosofia pela Faculdade de Letras de Lisboa 
e mestre, doutor e agregado em Ciências da Comunicação pela Universidade da 
Beira Interior (UBI). Nesta Universidade, é Professor Catedrático no Departamento de 
Comunicação e Artes e investigador na unidade de I&D Labcom.IFP – Comunicação, 
Filosofia e Humanidades. Desempenha atualmente, na UBI, os cargos de presidente 
do Instituto Coordenador de Investigação e de coordenador científico do Labcom.
IFP; e, a nível nacional, o de Presidente da Associação Portuguesa de Ciências da 
Comunicação (Sopcom). É autor dos livros A Informação como Utopia (1998), In-
formação e Sentido: O Estatuto Epistemológico da Informação (2003) e Manual de 
Teoria da Comunicação (2008), co-autor do livro Informação e Persuasão na Web 
(2009), organizador do livro Retórica e Política (2015) e coorganizador de múltiplos 
livros, o último dos quais Televisão e Novos Meios (2017). Tem ainda vários capítulos 
de livros e artigos publicados em obras coletivas e revistas, nacionais e estrangeiras.

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 visuali-
dad y la representación en la pintura. En la actualidad se interesa por las formas 
elementales que simbolizan los procesos de pensamiento: diagramas, ideogramas, 
signos, composiciones rítmicas de nuestra interioridad. Además realiza dibujos que 
se basan en procesos que exploran la organización y el desorden usando sistemas 
generativos, al tiempo que trabaja en series inspiradas por el tratamiento polifónico 
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atonal y las estructuras repetitivas de la música. 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 los Países Bajos, Italia, Francia, Japón, 
Portugal, Brasil y Argentina. Su obra se encuentra representada en colecciones de 
instituciones públicas y privadas de España.

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 do curso de Escultura da FBAUL, coordenador do Mestrado 
em Escultura e da Secção de Escultura do CIEBA. Coordena exposições de escultura e 
residências artísticas, estas últimas no âmbito da intervenção na paisagem. Desenvolve 
investigação teórica-pratica na área da escultura de talhe directo, intervenção  no 
espaço público e intervenção 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. 

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. 

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 1986- 
1990. 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 Univer-
sidad 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. 
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(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 To-
louse (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).Festival Proyector, Madrid (2016), Museo de Arte 
e historia de Durango (2018) o MediaLab Madrid (2018).

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 indi-
viduais 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 gru-
pos 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 
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.

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 Stu-
dies 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.

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. Leciona na  Faculdade de Belas-Artes, 
nas licenciaturas,  as disciplinas de História da Arte I (Pré-História e Antiguidade), 
História da Arte Brasileira e História e Teoria da Museologia e da Curadoria, no 
mestrado de Museologia e Museografia e no curso de doutoramento. Tem desenvolvido 
a sua investigação nos domínios da Arte Pré-Histórica, da Escultura Romana e da Arte 
Brasileira. Explora os interfaces entre arte pré-histórica e antiga e arte contemporânea. 
É responsável por exposições monográficas sobre temáticas do património.

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 Macken-
zie. Membro de Conselho Editorial: Revista Éter – Arte Contemporânea (UvaLimão); 
Trama Interdisciplinar (UPM); Pedagogia em Ação (PUC-Minas); Ars Con Temporis 
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(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 Pin-
tura (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.  

MARIA DO CARMO VENEROSO (Brasil). 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. Investiga as relações 
entre as artes, focalizando o campo ampliado da gravura e do livro de artista e suas 
interseções e contrapontos com a palavra e a imagem no contexto da arte contempo-
rânea. Coordena o grupo de pesquisa (CNPq) Caligrafias e Escrituras. Desde 2001, 
é membro do corpo permanente do Programa de Pós-Graduação em Artes da Escola 
de Belas Artes da UFMG, que ajudou a fundar. 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). Foi professora residente no Instituto de Estudos Avançados 
Transdisciplinares da UFMG de 2015-16. 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). 

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, faz parte do grupo de 
pesquisa “Dimensões artísticas e documentais da obra de arte” dirigido pela Prof. 
Dra. Mônica Zielinsky e vinculado ao CNPQ.
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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 Titular 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. É membro da a Associação Brasileira 
de Críticos de Arte (ABCA) e da Associação Nacional de Pesquisadores em 
Artes Plásticas (ANPAP).

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, colabora en diferentes revistes especializadas 
y imparte la asignatura de Fundamentos de las artes i Dibujo artístico i color 
en  el Instituto Ramón Berenguer IV de Santa Coloma de Gramanet, 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, As-
sociação Internacional de Críticos de Arte-AICA, Conselho Museu da Emigração 
e das Comunidades, Fafe, Portugal.

NUNO SACRAMENTO (Portugal). Nuno Sacramento was born in Maputo, Mo-
zambique 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). Professor-pesquisador, artista e cura-
dor independente. Doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP. Realizou 
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 curador da Coleção Amazoniana 
de Arte da UFPA. Membro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes 
Plásticas — ANPAP. Recebeu, entre outros prêmios: Bolsa Funarte de Estímulo à 
Produção Crítica em Artes (Programa de Bolsas 2008);  Prêmio de Artes Plásticas 
Marcantonio Vilaça / Prêmio Procultura de Estímulo às Artes Visuais 2010 da 
Funarte e  Prêmio Conexões Artes Visuais — MINC | Funarte | Petrobras 2012. 
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PAULA ALMOZARA (Brasil). Artista, Bacharel e Licenciada em Artes Plásticas 
(1989), Mestre em Artes (1997) e Doutora em Educação (2005) pela Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp). É professora e pesquisadora da Faculdade 
de Artes Visuais e do Programa de Pós-Graduação em Linguagens, Mídia e Arte 
(PPG-LIMIAR) da Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas), 
onde desenvolve projeto com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de São Paulo (FAPESP). Foi Coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Extensão 
do Centro de Linguagem e Comunicação e Coordenadora do PPG-LIMIAR da  
PUC-Campinas. É Bolsista Produtividade do CNPq e líder do Grupo de Produção 
e Pesquisa em Arte - CNPq/PUC-Campinas. Recebeu em 2014 o Prêmio Brasil 
Fotografia, categoria Desenvolvimento de Projetos com trabalho artístico sobre 
experimentações em fotografia analógica. Possui diversas exposições no Brasil 
e exterior, com obras em acervos públicos e particulares.

PAULO BERNARDINO BASTOS (Brasil). Estudos de Arte, PH.D. (ua.pt); Escultura, 
M.A. (rca.uk). Investigador em artes visuais/plásticas (da prática para a teoria). O 
seu trabalho interliga vários materiais/disciplinas. Através de metáforas conecta 
fronteiras físicas e emocionais, construindo espaços com significados múltiplos 
em diversas comensurações (duas e três dimensões). Participa em vários eventos 
internacionais como conferencista e como artista. Publicações recentes: TRANS-
CENDENCES: Collaborative Creativity as Alternative Transformative Practice of 
new Technologies in art and science”; “Participação colaborativa: reflexões sobre 
práticas enquanto artistas visuais”; “Praxis e Poiesis: da prática à teoria artística 
— uma abordagem Humanizante”. Exposições recentes: Festival N “Espacios de 
Especies”, Centro de Cultura Digital, Ciudad de México (México) 2018; Festival 
Arte & Ciência (FACTT) Lisboa, New York, Ciudad de México (PT, USA, MX) 2018; 
“Matéia Pensamento Tempo Forma” Museu Penafiel (Portugal) 2018; “Olhar e 
Experiência: Interferências no Arquivo”, Museu de Penafiel (Portugal) 2017; 
“enhancement: MAKING SENSE”, i3S — Instituto de Investigação e Inovação 
em Saúde, Universidade do Porto (Portugal) 2016; “Periplos: Arte Portugués de 
Hoy”, Centro de Arte Contemporáneo (CAC) Málaga (Spain) 2016. Conferencias 
recentes: “Taboo-Transgression-Transcendence in Art & Science”,TTT2018, UNAM, 
2018; 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.

PEDRO ORTUÑO MENGUAL (Espanha). Licenciado en Bellas Artes por la Universitat 
de Barcelona y Doctor por la Universitat Politécnica de Valencia (2002). Profesor 
Titular del Área de Escultura (Facultad de Bellas Artes, Universidad de Murcia). 
Desde 2009 es director de la revista académica Arte y Políticas de Identidad 
(Universidad de Murcia). Su investigación reflexiona sobre el papel arte en los 
media y su relación con las identidades periféricas. Ha participado en varios 
proyectos de investigación. Actualmente es Investigador Principal junto a Laura 
Baigorri del proyecto i+D+I MIMECO HAR2017-84915-R, “Cuerpos conectados. 
Arte y cartografías identitarias en la sociedad transmedia”.

RENATA APARECIDA FELINTO DOS SANTOS (Brasil, 1978). Artista visual e pro-
fessora 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.
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ROSANA HORIO MONTEIRO (Brasil). Professora associada da Universidade 
Federal de Goiás (UFG), atualmente desenvolve pesquisa de pós-doutorado na 
Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) com 
o título “Ver/fazer ciência. Usos e funções da fotografia na prática científica”. 
É líder do grupo de pesquisa do CNPq “Estudos interdisciplinares da imagem”. 
Coordenou o Programa de Pós-graduação em Arte e Cultura Visual de julho de 
2014 a dezembro de 2016. Foi editora da revista Visualidades (Qualis A2) no 
período de 2005 a 2014. Bolsista Capes de pós-doutorado na Universidade de 
Lisboa (2009-2010), com o projeto de pesquisa “(Re)configurações de saberes. 
Um estudo de trabalhos colaborativos entre artistas e cientistas”. Bolsista Capes 
de Mestrado (1994-1997) e Doutorado (1997-2001) em Política Científica e 
Tecnológica (Universidade Estadual de Campinas/UNICAMP). Bacharel em Co-
municação Social pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (1987). 
Foi pesquisadora visitante no Departamento de Science and Technology Studies 
(STS) no Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) em Troy/New York (EUA) em 1998. 
É autora do livro Descobertas múltiplas. A fotografia no Brasil (1824-1833), 
publicado pela editora Mercado de Letras/Fapesp em 2001 e tradutora de 
Issues in multicultural art education: a personal view, de Rachel Mason (Por uma 
arte-educação multicultural. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2000). Participou 
do livro A pele: imagens e metamorfoses do corpo organizado por Flávia Regina 
Marquetti e Pedro Paulo A. Funari (Intermeios, Fapesp, Unicamp/NEPAM, 2015). 
Investiga principalmente os seguintes temas: imagem e ciência, teoria e história 
da fotografia, corpo, arte e tecnologia.

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 igual-
mente desenvolvido trabalho de investigação sobre processos de folclorização 
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.

VERA LUCIA DIDONET THOMAZ (Brasil). Artista visual. Mestrado em Artes: Proces-
sos de Criação em Artes Visuais, Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais 
(PPGAV), Escola de Comunicações e Artes (ECA), Universidade de São Paulo 
(USP), São Paulo SP, 2007. Doutorado em Tecnologia: Mediações e Culturas, 
Programa de Pós-Graduação em Tecnologia (PPGTE), Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná (UTFPR), Curitiba PR, 2015. Pós-Doutorado em Artes Visuais, 
Instituto de Artes (IA), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto 
Alegre RS, 2017. Membro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes 
Plásticas (ANPAP), Brasil, 1996-2019.
 



Chamada de trabalhos: 
XI Congresso CSO’2020 

em Lisboa

Call for papers: 
XI CSO’2020 in Lisbon

XI Congresso Internacional CSO’2020 — “Criadores Sobre outras Obras”
2 a 8 abril 2020, 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. Encora-

jam-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 2019.
   Notificação de pré-aceitação ou recusa do resumo: 17 dezembro 2019.
   Data limite de envio da comunicação completa: 3 janeiro 2020.
   Notificação de conformidade ou recusa: 15 janeiro 2020.
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As comunicações mais categorizadas pela Comissão Científica são publicadas em periódi-
cos académicos como os números 29, 30, 31 e 32 da Revista “:Estúdio”, os números 15 e 16 
da revista “Gama”, os números 15 e 16 da revista “Croma”, lançadas em simultâneo com o 
Congresso CSO’2020. Todas as comunicações são publicadas nas Atas online do XI 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 idio-

ma 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 apresen-
tada 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 re-
ferentes 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 privi-
legia-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 tex-

to de normas.



7. Custos
O valor da inscrição irá cobrir os custos de publicação das revistas, dos materiais de 

apoio distribuídos, meios de disseminação web, bem como os snacks/cafés de intervalo, e 
outros custos de organização. Despesas de almoços, jantares e dormidas não incluídas. 

A participação pressupõe uma comparticipação de cada congressista ou autor nos cus-
tos associados.

Como conferencista com UMA comunicação: 166€ (cedo, antes de 15 março), 
332€ (tarde, depois de 16 março). 
Como conferencista com DUAS comunicações: 332€ (cedo, antes de 15 março), 
664€ (tarde, depois de 16 março). 
Conferencista membro da Comissão Científica, professor ou aluno da FBAUL:
92€ (cedo, antes de 15 março), 184€ (tarde, depois de 16 março) — valor por 
cada comunicação. 
Conferencista ou espectador membro do CIEBA ou sócio da SNBA: isento de custos. 
Participante espectador: 25€ (cedo), 50€ (tarde).

No material de apoio inclui-se o processamento 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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