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Apresentação 

 

Partimos do pressuposto de que há um caráter político nas distintas formas de recepção das obras de 

arte, das imagens e fenômenos estéticos em geral, assim como retomamos pensadores que, em chaves 

distintas, diagnosticam uma inflação e uma aceleração na circulação de imagens no mundo 

contemporâneo. Tal inflação do campo imagético seria responsável por violentar e/ou neutralizar 

olhares e corpos, favorecendo uma sensibilidade e um imaginário dóceis ao estágio atual do 

capitalismo, bem como sujeitos de sentidos atrofiados e psiquismos regressivos. Assim sendo, a inflação 

e a aceleração na circulação de imagens seria, paradoxalmente, responsável por uma espécie 

de déficit estético e miséria simbólica de consequências dramáticas na organização do tecido social e 

da política. Este cenário seria o pano de fundo para as chamadas disputas narrativas contemporâneas, 

influindo igualmente na relação com o passado através de mecanismos de memória e esquecimento.  
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Programação 

 

 

MINICURSO | 09h-12hrs 

MINICURSO CORPO E DURAÇÃO 

 

09h às 12h | Auditório 08 

 

03 de setembro 

Cíntia Vieira da Silva (UFOP) 

 

04 de setembro 

Taisa Palhares (UNICAMP) 

 

05 de setembro 

Eliane Dias de Castro (USP) 

Elizabeth de Araújo Lima (USP) 

Erika Alvarez Inforsato (USP) 

 

COMUNICAÇÕES | 14h às 18h 

 

03 de setembro 

14h às 16h | Cinema e vídeo | Auditório 8 

14h às 16h | Literatura e recepção | Sala 010 

14h às 16h | Performance, corpo e cidade | Sala 104 A 

14h às 16h | Arte engajada | Sala 104 B 

16h às 18h | Arte e feminismos | Auditório 8 

16h às 18h | Formas artísticas e hibridismo | Sala 010 

16h às 18h | Crítica da arquitetura | Sala 104 A 

16h às 18h | Outsiders na arte | Sala 104 B 

 

04 de setembro 

14h às 16h | Resistências possíveis e impossíveis | Auditório 8 

14h às 16h | Questão do espectador | Sala 010 

14h às 16h | Memória | Sala 104 A 

14h às 16h | Tradição da ruptura | Sala 104 B 

16h às 18h | Regimes de visibilidade | Auditório 8 

16h às 18h | Identidade e Cultura Popular | Sala 010 

16h às 18h | Estética digital | Sala 104 A 

16h às 18h | Imagens poéticas | Sala 104 B 

 

05 de setembro 

14h às 16h | Poéticas tecnológicas afro-brasileiras | Auditório 8 

14h às16h  | Performance | Sala 010 

14h às 16h | Corpo e Carne | Sala 104 A 
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14h às 16h | Teoria e Crítica Estética | Sala 104 B 

16h às 18h | Arte e técnica | Auditório 8 

16h às 18h | Violências | Sala 010 

16h às 18h | Museus | Sala 104 A 

16h às 18h | Fragmentos, desvios e indeterminações | Sala 104 B 

PROGRAMAÇÃO COMPLETA 

MESAS-REDONDAS 19h-21hrs AUDITÓRIO 8 

 

03 de setembro - o que pode a tecnologia? 

Rosana Soares (ECA-USP) 

Silvio Mieli (PUC-SP) 

Mediação: Fernanda Almeida (PGEHA-USP) 

 

04 de setembro - o que podem as existências mínimas? 

Cintya Regina Ribeiro (FE-USP) 

Pedro Cesarino (FFLCH-USP) 

Mediação: Breno Benedykt (FFLCH-USP)  

  

05 de setembro - o que podem as formas artísticas hoje? 

Gabriel Zacarias (UNICAMP)  

Pedro Süssekind (UFF) 

Mediação: Ruy Luduvice (FFLCH-USP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rSepYF687EbI4RSAfwyQWu7EOpAKfv7XiSzpnElGyxU/edit#gid=0
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Comunicações 03/09 (terça-feira) 

 

CINEMA E VÍDEO | Auditório 8 

Experiência, memória e atenção: sobre modos de recepção no cinema poético de Andrei Tarkovski 

Beatriz Avila Vasconcelos (UNESPAR) 

Imagem Visual no cinema de Mizoguchi 

Daniel da Silva Bernardo (FFLCH-USP) 

Rosto e representações da Shoah 

Liliane Ruth Heynemann (PUC-RJ) 

Alegoria e Redenção em Le livre d'image 

Patricia Helena dos Santos Felício (ECA-USP) 

Mediação por Fernanda Almeida (PGEHA-USP) 

 

LITERATURA E RECEPÇÃO | Sala 010 

Total Noise e Deciders: contribuições de David Foster Wallace uma estética política da recepção 

Icaro Gonçalez Ferreira (FFLCH-USP) 

A crítica esopiano-revolucionária de Nikolai Dobroliúbov 

Mariana Lins Costa (UFS) 

Pornografias: Disputas em torno de Sade 

Guilherme Grané Diniz (FFLCH-USP) 

A Écfrase revisitada em O Museu da Inocência, de Orhan Pamuk 

Thais Kuperman Lancman (UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE) 

Mediação por Antonio Duran (ECA-USP) 
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PERFORMANCE, CORPO E CIDADE | Sala 104 A 

3x4: Zona de desconforto 

Isa Márcia Bandeira de Brito (PROLAM-USP) 

O caminhar na história da arte rumo a Paulo Nazareth: alguns pontos de parada e observação 

Eduardo Augusto Alves de Almeida (PGEHA-USP/GEPPS) 

Insurgências de um provocador, um conceito em Flávio de Carvalho 

Paulo Ferreira de Carvalho Neto (UFU) 

Experimentações na cidade: arte e política nos Domingos da Criação 

Anna Luísa Veliago Costa (PGEHA-USP) 

Mediação por Patricia Bertucci (ECA-USP) 

 

ARTE ENGAJADA | Sala 104 B 

Violência como matéria prima na produção artística 

Clara Barzaghi de Laurentiis (PUC-SP) 

A condição periférica nas artes: Mário Pedrosa e Gui Bonsiepe na Unidade Popular de Chile   

Marcelo Mari (UnB) 

 A arte “socialmente engajada” e a demanda por novos parâmetros analíticos: o caso Vaga em 

campo de rejeito 

Paola Mayer Fabres (ECA-USP)  

Arte Ocupação: práticas artísticas e modos de organização 

Ana Emilia Jung (UNESPAR) 

Mediação por Breno Isaac Benedykt (FFLCH-USP) 
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ARTE E FEMINISMOS | Auditório 8 

 

A recepção feminista de Les Demoiselles d’Avignon, de Picasso: um caso emblemático 

Janaína Nagata Otoch (ECA-USP) 

Modos feministas de criar: conversas com Anna Bella Geiger 

Gabriela Barzaghi de Laurentiis (FAU-USP) 

Entre Manobras Radicais (2006) e Mulheres Radicais (2018): um olhar sobre as mudanças na 

recepção do feminismo nas artes visuais através de duas exposições no contexto brasileiro 

Débora Machado Visini (IA-UNICAMP) 

Mediação por Luísa Bartalini (FFLCH-USP) 

 

FORMAS ARTÍSTICAS E HIBRIDISMO | Sala 010 

“Original” soundtrack: pastiche como obra e crise política no revival sonoro e visual dos anos 

80 

Benito Eduardo Maeso; Tarik Vivan Alexandre (IFPR; UFPR) 

Vaga carne: corpo híbrido 

Carina Maciel Gonçalves (UFMG/ CEFART) 

O Bildungsroman e a recepção das imagens fílmicas nos Road Movies 

André Alves de Carvalho (FFLCH-USP) 

Mediação por Antonio Duran (ECA-USP) 

 

CRÍTICA DA ARQUITETURA | Sala 104 A 

Kenneth Frampton entre a retaguarda tectônica e a afirmação do espaço público 

Victor Próspero (FAU-USP) 

Aldo Rossi e a crítica italiana: nostalgia versus analogia 
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Carolina Rodrigues Boaventura (FAU-USP) 

Projeto e crítica na era do medo 

Jaime Solares Carmona (FAU-USP) 

A desconstrução e seu duplo na arquitetura contemporânea 

Leonardo da Silva Rodrigues (UNESP) 

Mediação por Patricia Bertucci (ECA-USP) 

 

OUTSIDERS NA ARTE | Sala 104 B 

Judith Scott, a tecelã da duração 

Solange de Oliveira (FFLCH-USP) 

Performances do vivo: Narrativas em desdobramento com a cia teatral Ueinzz 

Erika Alvarez Inforsato (FE-USP) 

Você enxerga a cor da minha aura? 

Ana de Almeida (UFES) 

Mediação por Augusto César Lima (FFLCH-USP) 
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Comunicações 04/09 (quarta-feira) 

 

RESISTÊNCIAS POSSÍVEIS E IMPOSSÍVEIS | Auditório 8 

A vidência do impossível em Deleuze 

Lucas Oliveira de Lacerda (UFC) 

Para ver a concretude dos corpos: sensível, presença e lampejo 

João Paulo Andrade (CCBB) 

Levantes: "possibilidades de uma imaginação política" na exposição de Georges Didi-Huberman 

Marcella Imparato (PGEHA-USP) 

Em vias de uma etologia do (in)comum: transviando a noção de enquadramento e comunidade 

prismada por Gilles Deleuze em seus livros Cinema I e Cinema II 

Breno Isaac Benedykt (FFLCH-USP) 

Mediação por Daniela Blanco (FFLCH-USP) 

 

A QUESTÃO DO ESPECTADOR | Sala 010 

A teatralidade e o estatuto do real 

Olívia Lagua (FFLCH-USP) 

A responsabilidade é do emissor: necessidades, tentações e resistências no contato de artistas 

e produtores com o público 

Vítor Silva Freire (EACH-USP) 

Brecht - a Estética do Teatro Épico 

Gabriel da Costa (FFLCH-USP) 

 

O espectador participativo na Trilogia Clássica de Christiane Jatahy 

Luis Paulo da Silva (UNESP) 
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Mediação por Patricia Bertucci (ECA-USP) 

 

MEMÓRIA | Sala 104 A 

Memória e história, presente e passado: a imagem do Monumento às Bandeiras nas obras de 

Jaime Lauriano e Maria Thereza Alves 

Thiago Gil de Oliveira Virava (ECA-USP) 

Apagamento em arquivos fotográficos: prática de memória e esquecimento 

Guilherme Marcondes Tosetto (FBAUL) 

Incêndios da memória e da História: uma defesa ao resgate revolucionário da arte  

Gabriel Savaris Ignácio (UFRGS) 

Ler os públicos e seus “atos de recepção” em artes visuais 

Diogo de Moraes Silva (ECA-USP) 

Mediação por Carolina Rodrigues Boaventura (FAU-USP) 

 

TRADIÇÃO DA RUPTURA | Sala 104 B 

O mito da crítica: Octavio Paz leitor de Marcel Duchamp 

Vinícius de Oliveira Prado (FFLCH-USP) 

Crítica de arte, verdade, obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica e a estética do 

capitalismo: crítica de arte e estética em Walter Benjamin 

Roberto Carlos Conceição Porto (UNESP) 

Analogia e Astrologia na poética de Julia Hansen 

Anna Beatriz Ribeiro (FFLCH-USP) 

Mediação por Anna Carolina Martins Ribeiro (FFLCH-USP) 
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REGIMES DE VISIBILIDADE | Auditório 8 

O destino das imagens e das palavras: entre a polícia e a política 

Daniela Cunha Blanco (FFLCH-USP) 

A respeito da representação do irrepresentável em Jacques Rancière 

Renan Ferreira da Silva (FFLCH-USP) 

Matéria contra formas: pintura informal na França do pós-guerra e a dissolução da figuração 

na arte moderna 

Renata Magri Alonge Bonfim da Silva (UNESP) 

Arte contemporânea e as metáforas da visibilidade 

Augusto Cesar Lima (FFLCH-USP) 

Mediação por Daniela Blanco (FFLCH-USP) 

 

IDENTIDADE E CULTURA POPULAR | Sala 010 

Olhar estético na cultura popular: o jongo da Associação Cultural Jongueira do Tamandaré, em 

Guaratinguetá 

Raquel Machado Fernandes (PGEHA-USP) 

O mito do bom selvagem como elemento da identidade brasileira: A representação indígena na 

tela A primeira missa no Brasil 

Pedro Gabriel Amaral Costa (FFLCH-USP) 

Canção popular e política: da canção crítica ao fim da canção 

Ismael de Oliveira Gerolamo (UFF) 

Mediação por Pedro Gabriel Amaral Costa (FFLCH-USP) 
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ESTÉTICA DIGITAL | Sala 104 A 

Materialidades audiovisuais e plataformas digitais em projetos de formação e produção 

partilhada de conhecimento 

Isabela Umbuzeiro Valent, Daniel Cardoso Perseguim de Oliveira (PGEHA-USP) 

Museu Expandido e Estendido: Formas de apreciação a partir da tecnologia digital 

Luciana Allegretti (PGEHA-USP) 

O que pode o artista hoje? 

Maria Ilda Trigo (IA-UNICAMP) 

Mediação por Carolina Rodrigues Boaventura (FAU-USP) 

 

IMAGENS POÉTICAS | Sala 104 B 

O tempo de Mimnermo: um estudo sobre a tradução poética de Anne Carson 

Anna Carolina Martins Ribeiro (FFLCH-USP) 

A ruína das imagens na poesia de Marília Garcia 

Jessica Di Chiara Salgado (PUC-RJ) 

Uma poética da desaceleração das imagens: desastre e melancolia em Marília Garcia 

Rafael Zacca Fernandes (UFRJ) 

A teoria da ficção nas águas de Jorge Luis Borges 

Leandro Marinho Lares; Andréa Portolomeos (UFLA) 

Mediação por Vinícius de Oliveira Prado (FFLCH-USP) 
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Comunicações 05/09 (quinta-feira) 

 

POÉTICAS TECNOLÓGICAS AFRO-BRASILEIRAS | Auditório 8 

As identidades da sociedade brasileira entre as fotografias e o vídeo de Néle Azevedo 

Alice de Carvalho Lino Lecci (UFMT) 

Uma interface tecno-midiático na arte afro-brasileira: a produção audiovisual de Tiago 

Gualberto (2016-2019) 

André Luís Castilho Pitol (ECA-USP) 

As proposições estéticas do cinema de Arthur Rogge e suas reverberações contemporâneas 

Eduardo Tulio Baggio (UNESPAR) 

O vídeo Zero Latitude de Bianca Baldi: elementos contranarrativos sobre a colonização da Bacia 

do Congo no século XIX 

Valdir Pierote Silva (PGEHA-USP) 

Mediação por Fernanda Almeida (PGEHA-USP) 

 

PERFORMANCE | Sala 010 

Imagens de resistência a partir da clown-performance "Gaiolas" 

Paulo Jorge Barreira Leandro (UECE) 

A disputa de narrativas estéticas sobre a maternidade na performance Boca 

Silenciosa/Estômago Gritante 

Natalie Mireya Mansur Ramirez (ECA-USP) 

Instalaformance coreográfica: um convite para dançar junto. Pode a obra convidar para dançar? 

Janaína Martins Bento (UFC) 

Nem branca, nem negra - carne, corpo e sujeito racial amarelo nipo-brasileiro 

Maria Rita Umeno Morita (UNIFESP) 
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Mediação por Breno Isaac Benedykt (FFLCH-USP) 

 

CORPO E CARNE | Sala 104 A 

“Um Eros que sonha”: Corpo e erotismo na metafísica da Moda em Walter Benjamin (1892-1940) 

Bruno César de Almeida Souza (UNIFESP) 

Desorientação de corpos em fechamento: videodança como experimentação de corpos em 

abertura 

Indira Brígido Bezerra Sales (UFRJ) 

Anish Kapoor: entre o vazio e a pele 

Lucas Procópio de Oliveira Tolotti (PGEHA-USP) 

Expressão Estética e Sublime no Tanztheater de Pina Bausch 

Rafael Henrique Viana Sertori (ECA-USP) 

Mediação por José Bento Ferreira (PGEHA-USP) 

 

TEORIA E CRÍTICA ESTÉTICA | Sala 104 B 

Ética e estética, ideologia e razão 

Antonio Herci Ferreira Júnior (PGEHA-USP) 

Recepção e identificação: escritos de artista nos anos 1960 e 1970 como pequenas narrativas 

mestras 

Anderson Bogéa (UFPR) 

Experiência Estética em Friedrich Schiller 

Lucas Maximiano (EFLCH-UNIFESP) 

Marcuse e o Surrealismo: subversão ou reconciliação? 

Cibele Saraiva Kunz (FFLCH-USP) 

Mediação por Daniela Blanco (FFLCH-USP) 
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ARTE E TÉCNICA | Auditório 8 

O elogio da superficialidade em Vilém Flusser 

Fernanda Albuquerque de Almeida (PGEHA-USP) 

Arte e técnica em Heidegger 

Luísa Bartalini França (FFLCH-USP) 

Walter Benjamin: experiência no cinema e experiência com o passado 

João Felipe Lopes Rampim (IFCH-UNICAMP) 

Considerações sobre o Salão de 1859 de Charles Baudelaire 

Juliana Siqueira Franco (IFCH-UNICAMP) 

Mediação por Fernanda Almeida (PGEHA-USP) 

 

VIOLÊNCIAS | Sala 010 

A imagem como arma no trabalho de Rabih Mroué 

Mariana Teixeira Elias (ECO-UFRJ) 

Sobre o Lugar da Violência na Arte Contemporânea Brasileira 

Ruy Luduvice (FFLCH-USP) 

Do corpo à carne: violência, estética e subjetividade  

Gustavo Henrique Dionisio (UNESP) 

Breno Isaac Benedykt (FFLCH-USP) 

 

MUSEUS | Sala 104 A 

A exposição “Modernos brasileiros +1”: uma análise entre versões 

Georgia Graichen Bueno / Ronaldo de Oliveira Corrêa (UTFPR / UFRGS) 
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O Ministério das Relações Exteriores e a construção e projeção de uma identidade nacional no 

campo das artes (1946-1988) 

Leandro Leão (FAU-USP) 

Diálogos sobre Arte Contemporânea: o capitalismo sagrado e a profanação política  

Gabriela de Andrade Rodrigues (UnB) 

Crítica em Theodor W. Adorno: ingenuidade à segunda potência 

Fernanda Proença (UFOP) 

Mediação por José Bento Ferreira (PGEHA-USP) 

 

FRAGMENTOS, DESVIOS E INDETERMINAÇÕES | Sala 104 B 

A "vida póstuma" das obras de arte e a sua "salvação" pela crítica 

Daniel Alves Gilly de Miranda (UNIFESP) 

Errâncias sismográficas: abalados, resistimos! 

Gisele Dozono Asanuma (PGEHA-USP / GEPPS) 

Entre enigma e clichê: a recepção da obra fotográfica de Francesca Woodman 

Renata Amado Sette Mosaner (MAC-USP) 

Mediação por Daniela Blanco 
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Resumos expandidos 

Alice de Carvalho Lino Lecci (UFMT) 

As identidades da sociedade brasileira entre as fotografias e o vídeo de Néle Azevedo 

A presente crítica dirige-se à obra “A história não é terreno de felicidade” (2013) de Néle Azevedo no que se refere 

a seus aspectos formais e simbólicos, a saber, a mesma compreende quatro fotografias e um vídeo, intitulado 

“Tríptico”, que envolvem três esculturas antropomórficas congeladas, cujos materiais constitutivos são o barro do 

mangue da ilha de Itaparica, a água pura e o urucum. Essas esculturas efêmeras simboliz am as distintas 

identidades fundadoras da sociedade brasileira, ou seja, o barro preto do mangue faz alusão à nossa 

ancestralidade africana, a água branca e translúcida, quando congelada, refere-se aos europeus e o laranja 

avermelhado do urucum representa os povos indígenas. O degelar desses corpos é acompanhado em tempo real 

no vídeo, que se distingue das fotografias na exibição de uma escultura antropomórfica congelada com o sangue 

da artista. A fim de discutir a obra em questão, essa crítica lança mão da estética de Herbert Marcuse no que se 

refere à determinada função cognitiva da arte na contemporaneidade, da concepção acerca da “efabulação” da 

“raça”, a partir da perspectiva de Achille Mbembe e das noções de Susan Sontag em torno da “função” da 

fotografia na formação do olhar, que conduzem, por fim, a certa compreensão acerca da fruição dessas fotografias 

e do referido vídeo. 

Ana de Almeida (UFES) 

Você enxerga a cor da minha aura? 

Conhecer a biografia sobre a vida manicomial de Arthur Bispo do Rosario e todo seu legado artístico construído 

sob delírio esquizofrênico-paranóide é no mínimo intrigante. Se Arthur, em 1938 foi diagnosticado como louco 

pela psiquiatria, Bispo em 1982 obteve sua genialidade artística legitimada pelo sistema da arte. No entanto, 

declinou a todos os rótulos institucionais, exceto seu auto-título, o de Jesus-Filho. A soma de uma vida manicomial 

quinquagenária e a grandiosidade híbrida dos trabalhos criados, fomentaram à arte a missão de estudar a persona 

em questão, além de exaltar a plasticidade pós-moderna frente às mudanças enérgicas das propostas artísticas 

do contemporâneo. O questionamento maior foi a subtração das reflexões sobre a relação arte -vida como 

fomento da produção de Bispo. Frederico Morais, primeiro crítico de arte a escrever sobre ele, afirma que “a obra 

de Bispo do Rosário existe independente da sua biografia”. Portanto suas teorias basearam -se em similitudes 

plásticas com as linguagens da arte contemporânea. É necessário, então, analisar além das tais analogias plásticas 

das quais Morais se referenciou à obra de Bispo, e buscar quais seriam as reais referências do autor para que sua 

produção fosse construída sobre os moldes à qual realizou. Logo, esta comunicação visa discutir as possíveis 

ressonâncias mnemônica da singularidade de seu legado artístico no contemporâneo.  
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Ana Emilia Jung (ECA-USP) 

Arte Ocupação: práticas artísticas e modos de organização. 

O Arte Ocupação foi um movimento de ações colaborativas entre artistas e estudantes nas escolas ocupadas no 

Brasil em 2016, que, por meio de intervenções diretas afirmou a condição-ocupação como laboratório de 

produção de subjetividades, ao mesmo tempo que interpelou o campo da arte sugerindo um  território de 

desbordes. Seu eixo problematizador foi o que denominados como “prática modal”, conceito traduzido por nós 

a partir das ideias do artista/ativista espanhol Marcelo Expósito, para quem a arte pode ser a invenção de modos 

de organização. Constituído a partir de seu próprio léxico o Arte Ocupação configura-se como um namoro-trança 

no qual três partes se atravessam – o Arte Ocupação, as ocupações e as práticas modais – para coincidir num 

processo comum, de onde surgem práticas que reverberam em diferentes esferas – a arte, a política, o ativismo – 

ao mesmo tempo em que se articulam com a produção social. Neste artigo, buscamos pensar a figurabilidade e 

repertório que aparecem neste tipo de prática, além de considerar o que sobra como extraquadro. Num processo 

que possibilitou a invenção de modos de ser, mesmo que por breves períodos, um nós, o esforço para as 

considerações está em compreender o que constitui um diálogo real, e não ideal, nos processos 

colaborativos/cooperativos para que um “efeito”  de democracia não tome o lugar do verdadeiro encontro, 

complexo e cheio de negociações. 

Anderson Bogéa (UFPR) 

Recepção e identificação: escritos de artista nos anos 1960 e 1970 como pequenas narrativas mestras 

Arthur Danto desenvolveu o argumento de que as grandes narrativas mestras da história da arte estavam 

esgotadas, e adentramos no que ele nomeou de pós-história da arte. Tais narrativas mestras eram, basicamente, 

na visão de Danto, a história da arte de caráter vasariano e a crítica de arte concentrada principalmente na figura 

de C. Greenberg. Um ano antes, Hans Belting desenvolveu argumentos muito próximos aos de Danto, mas 

sugerindo que os tradicionais enquadramentos sob os quais nos acostumamos a ler e interpretar a arte estavam 

findados, e era necessário repensar a própria disciplina a partir da perspectiva de uma história menor da arte. No 

caso de Danto, uma de suas hipóteses para o desenvolvimento de sua tese é que os manifestos artísticos se 

tornaram obsoletos, caracterizando o fim da era dos manifestos. No entanto, entendemos que os manifestos 

continuaram a ser uma poderosa ferramenta para os artistas mesmo depois do alto modernismo, e também 

potencializaram outros escritos, como os utilizados por artistas conceituais entre 1960 e 1970. Esta é uma tentativa 

de mostrar como os escritos de artista podem ocupar o papel outrora desempenhado pelas grandes narrativas 

mestras, ou pelos tradicionais enquadramentos da história da arte como disciplina acadêmica, mas do ponto  de 

vista daquele que se ocupa fundamentalmente do fazer artístico, contribuindo para a recepção e identificação de 

sua obra. 
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André Alves de Carvalho (FFLCH-USP) 

O Bildungsroman e a recepção das imagens fílmicas nos Road Movies 

Nesta comunicação, pretendo apresentar algumas ideias referentes à influência dos elementos narrativos do 

Romance de Formação do final do século XVIII, para a composição das imagens cinematográficas nos Road 

Movies. Os road movies, ou filmes de estrada, possuem histórias baseadas sobretudo em deslocamentos, são 

tramas que se desenrolam durante uma ou mais viagens. No que diz respeito à caracterização deste gênero 

filmico, vários aspectos formais e estéticos podem defini-lo, desde a utilização de estratégias tipicamente 

encontradas em narrativas de viagens até a de elementos visuais recorrentes na mise-en-scène. É deste modo que 

nos valeremos de exemplos literários e cinematográficos, bem como de algumas reflexões dos cineastas e teóricos 

do cinema para melhor compreender as semelhanças entre o gênero literário do Romance de Formação e o 

gênero cinematográfico dos Road Movies. 

André Luís Castilho Pitol (ECA-USP) 

Uma interface tecno-midiático na arte afro-brasileira: a produção audiovisual de Tiago Gualberto (2016-

2019). 

Este estudo objetiva analisar a recente produção audiovisual do artista e pesquisador afro -brasileiro Tiago 

Gualberto, reconhecendo em sua investigação poética um horizonte profícuo de discussão entre o diagnóstico de 

aceleração da circulação de imagens no mundo contemporâneo e o debate atual, em especial no contexto 

brasileiro, das chamadas ondas de valorização do negro e seus resultados parciais na arte. Partimos do 

apresentação e leitura dos últimos três vídeos produzidos pelo artista – “Lembrança de Nhô Tim” (2016), “Orange 

Fly Contemporary Art” (2018) e “Cap. 1 - The Greatest Thing” (2019) – a fim de perceber elementos visuais, 

estratégias compositivas e modos de mediação da imagem digital diante do alargamento das fronteiras entre o 

artístico e o extra artístico, frente ao debate sobre arte afro-brasileira. Esta investigação é de natureza qualitativa 

a partir de uma pesquisa bibliográfica baseada principalmente nas reflexões de Manovich (2001), Paul (2016), Silva 

(2016), Sargent (2018) e Santos (2019). Consideramos as proposições artísticas referidas – tanto no que diz respeito 

à montagem das imagens, quanto às formas de recepção empregadas – oferecem soluções conscientes e 

condizentes com os desafios de uma produção artística articulada às questões de v isibilidade das pautas raciais 

na sociedade brasileira a partir da esfera da arte. 
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Anna Beatriz Ribeiro (FFLCH-USP) 

Analogia e Astrologia na poética de Julia Hansen 

Nessa comunicação investigo de que modo o pensamento astrológico, enquanto prática histórica da analogia, 

opera na escrita da poeta contemporânea Julia de Carvalho Hansen. A partir de um conjunto de poemas de seu 

segundo livro 'Seiva, Fruto ou Veneno' procuro estabelecer relações entre a construção das imagens poéticas e 

procedimentos da leitura astrológica. Para refletir sobre o trânsito entre as esferas micro e macro, terrestre e 

celeste, bem como entre esferas culturais, me valho da noção de escala desen volvida pela antropóloga Marilyn 

Strathernomo. Essa análise não se restringe à tradição astrológica medievalista, pois também articula 

conhecimentos ameríndios e afrobrasileiros.  

Uma vez que o ponto de aproximação entre esses conhecimentos e suas expressõ es poéticas e, em particular, a 

poesia de Hansen é a analogia, me baseio nas discussões de Haroldo de Campos e Octavio Paz acerca desse 

conceito. 

Anna Carolina Martins Ribeiro (FFLCH-USP) 

O tempo de Mimnermo: um estudo sobre a tradução poética de Anne Carson 

Essa apresentação tematizará a potencial contemporaneidade de produções poéticas antigas quando observadas 

a partir de um olhar diverso daquele que, tradicionalmente, se voltou para as mesmas. O objeto em questão são 

os poemas do poeta elegíaco Mimnermo traduzidos por Anne Carson, escritora e classicista canadense. Suas 

traduções ao incorporarem de modo propositivo termos e imagens de nosso tempo resultam em uma apropriação 

incomum dos signos antigos. O hedonismo de Mimnermo assume no trabalho tradutório  de Carson dimensões 

filosóficas e políticas, convencionalmente, postas de lado devido a uma leitura cristalizada que exclui a 

importância do erotismo e do pathós para essas discussões. Defendo a hipótese de que o engessamento da leitura 

desses poemas hedonistas está profundamente vinculado ao fato de sua recepção ter sido historicamente 

homogênea e de que, portanto, ao serem lidos através de perspectivas plurais poderiam ter sua memória, nesse 

caso política e reflexiva, liberada. A investigação da temporalidade das imagens presentes nos poemas, bem como 

nas traduções, baseia-se nas noções de arqueologia, de Giorgio Agamben, e de sobrevivência, desenvolvida por 

Georges Didi-Huberman. Para pensar as questões relativas ao traduzir, parte-se das teorizações de Haroldo de 

Campos, Henri Meschonnic e Barbara Cassin. 
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Antonio Herci Ferreira Júnior (PGEHA-USP) 

Ética e estética, ideologia e razão. 

A ideologia é a antístrofe da razão, pois ambas estão ligadas ao ordenamento e persuasão de valores 

do mundo, disseminadas pelas artes, ciências e vida comum. Se a razão apresenta seu método de 

verificação como princípio de ação a outra julga a partir de um fim em si mesmo. Por isso uma se mostra 

e se retrata e a outra se oculta e se justifica na sua prática. A ética e a estética são uma só, não se deixam 

exprimir. São efetiváveis, entretanto, por relações cotidianas que comandam o tempo e o espaço vitais. 

Não se pode defini-las de forma universal, mas pode-se implementá-las universalmente e censurar ou 

julgar em nome delas através de aparatos de poder. São suporte e lastro de humanidade entre pessoas 

que, imersas em um modo de vida, participam de uma e de outra. Este ensaio trata do papel da arte 

contemporânea a partir das teorias dos aspectos e dos jogos de linguagem, de Wittgenstein e da 

ideologia, de Althusser. Interpreta a aproximação entre ética e estética como tendência da pós -

modernidade (Harvey, Lyotard, Fabbrini), que vem reforçando a funcionalidade, pregação e papel 

ambíguo da arte, de acobertamento ou revelação, que oscila entre a persuasão de si mesma — como 

beleza estética — e a persuasão de si como afirmação ideológica de valores éticos do mundo, numa 

arena onde ao mesmo tempo pode ser instrumento de manipulação do universo significativo e 

revelador dos próprios instrumentos de manipulação. 

Augusto Cesar Lima (FFLCH-USP) 

Arte contemporânea e as metáforas da visibilidade 

Essa apresentação trata da questão do visível e do não-visível no mundo contemporâneo e da centralidade da 

mesma para o campo das artes. Para pensar noções de (in)visibilidade, é estabelecida uma interlocução entre 

autores que as mobilizam. Em suas 15 Teses sobre arte contemporânea, Alain Badiou postula para a arte de hoje 

a exigência de tornar visível aquilo que é inexistente para a hegemonia. Analogamente, a ideia de partilha do 

sensível de Jacques Rancière, abrangendo o político e o estético, dá relevo àqueles que não tomam parte nesse 

suposto comum, ou seja, àqueles que não possuem visibilidade no comum. Jacques Derrida, em seu livro Pensar 

em não ver, problematiza a identificação entre o pensável e o visível/sensível, acrescentando, portanto, um 

elemento complicador à questão que aqui examino. Para Derrida, o privilégio da visão na história da metafísica 

se relaciona à dificuldade em aferir se a inteligibilidade sensível, desde Platão, é ou não uma simples metáfora 

para o conhecimento. Finalmente, o objetivo dessa apresentação é articular a potência política das expressões 

artísticas não-hegemônicas e a desconstrução do léxico da visibilidade. 
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Beatriz Avila Vasconcelos (UNESPAR) 

Experiência, memória e atenção: sobre modos de recepção no cinema poético de Andrei Tarkovski 

Nas primeiras páginas de Esculpir o Tempo, Tarkovski nos põe em contato com trechos de cartas que ele recebera 

de espectadores de O Espelho, muitas mostrando uma profunda conexão do espectador com o filme, outras 

pautadas por o que ele mesmo chama de uma “absoluta incompreensão” (TARKOVSKI, 2010, p. 2). Estas cartas 

apontam para formas de recepção possíveis de seus filmes e estabelecem, já no início da obra, o lugar central do 

espectador no pensamento e na arte deste cineasta, que luta contra a acusação de fazer um cinema hermético e 

vê na comunhão com o público a própria destinação da arte que realizava. Buscando fundar um cinema cuja 

substância reside na observação, e aproximando a “verdade do cinema” ao espírito de observação que a poesia  

do haicai possui, Tarkovski cria filmes que exigem um certo tipo de recepção, fundada na experiência do sujeito 

com o real (do mundo, da imagem e da memória) e na atenção como atitude poética. Explorar algumas ideias de 

Tarkovski acerca deste modo de recepção, associando-o com suas concepções de arte, de verdade e de poesia, é 

o objetivo deste trabalho. Serão considerados ainda alguns elementos formais do cinema de Tarkovski que 

permitem este modo de recepção atentivo que sua arte requer, modo este que con fronta diretamente toda 

celeridade, toda reatividade, toda inconsciência, toda ausência de experiência que a recepção de imagens no 

modo consumo nos impõe. 

Benito Eduardo Maeso; Tarik Vivan Alexandre (IFPR / UFPR) 

“Original” soundtrack: pastiche como obra e crise política no revival sonoro e visual dos anos 80 

Partindo da afirmação de Adorno de que as contradições de uma sociedade retornam como problemas imanentes 

da forma das obras de arte em um determinado tempo, estre trabalho busca analisar o retorno e ressignificação 

de elementos visuais e sonoros do início dos anos 80 na música eletrônica contemporânea, notadamente no 

vaporwave. Este gênero, ao exagerar os elementos de referência ao limite do caricato e da paródia, busca produzir 

uma nova experiência estética a partir da colagem de fragmentos e resíduos das experiências anteriores. A época 

revisitada é a mesma na qual o neoliberalismo se estabelece em países hegemônicos, gerando a subjetividade 

yuppie, que tem no empresário Donald Trump seu símbolo maior.  

Porém, a contradição gerada pela crise da economia e cultura neoliberais abriu espaço ao revival de outro tipo 

de experiência cultural: o fascismo. Coincidentemente, os dois principais subgêneros do vaporwave são o 

Trumpwave (que louva exatamente o maior símbolo desta mentalidade neoliberal) e o Fashwave (uma subdivisão 

que tem como público principal grupos de ultradireita em escala mundial), produzindo uma estética que se 

apresenta como um híbrido entre os filmes Triunfo da Vontade e Tron. Com base nisso, seria possível analisar 

essa “arte de resíduo” como uma forma peculiar de lidar tanto com a frustração pelo colapso do neoliberalismo 

como com seu assemelhamento com o fascismo? 
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Breno Isaac Benedykt (FFLCH-USP) 

Em vias de uma etologia do (in)comum: transviando a noção de enquadramento e comunidade prismada 

por Gilles Deleuze em seus livros Cinema I e Cinema II 

O presente trabalho visa mapear a multiplicidade de deslocamentos que a noção de comum recebe nos livros A 

Imagem-Movimento e A Imagem-Tempo, de Gilles Deleuze. Abordaremos essa problemática questão visando 

traçar os percursos que o filósofo faz entre a filosofia, a teoria (ou filosofia) do cinema e a própria matéria fílmica, 

construindo um profícuo campo de tensionamentos entre as artes, a vida e a política. Contudo, não nos 

restringiremos à palavra comum, uma vez que essa, ao longo dos dois livros, ganha diversas nomenclaturas, tais 

como: comunidade, povo, comunismo e povo por vir, a depender do problema posto em cena. Vale re ssaltar que 

essa questão instiga o filósofo ao menos desde seus estudos a respeito da ontologia bergsoniana, tornando -a 

explícita no final de seu livro O Bergsonismo, ao expor uma distinção entre sociedade aberta e sociedade fechada. 

É notório, todavia, a expansão que essa diferenciação recebe ao longo de sua obra e, particularmente, no encontro 

com o cinema, através do qual o universo das relações entre os povos e as artes, a criatividade e os movimentos 

de (des)territorialização, o (in)comum e o afeto, ganham uma nova materialidade assubjetiva. 

Bruno César de Almeida Souza (PGEHA-USP) 

“Um Eros que sonha”: Corpo e erotismo na metafísica da Moda em Walter Benjamin (1892-1940) 

No trabalho de análise do capitalismo cultural do século XIX, intitulado Passagens (1927-1940), Walter Benjamin 

ao analisar a Moda como “metafísica do tempo”, e como alegoria central para a compreensão da noção de 

Modernidade, reformula o conceito de “fetichismo da mercadoria” em Marx, a partir da dialética entre o corpo 

da mulher e o sentido erótico da mercadoria (vestimenta). Para tratar do erotismo na Moda, Benjamin realiza uma 

aproximação – muito particular - do tema do “fetichismo da mercadoria” em Marx, aliando-o com a centralidade 

e o papel do desejo em Freud, e formula o conceito de “sex appeal do inorgânico”, destacando o sentido erótico 

da mercadoria que “não reconduz ao trabalho do produtor, mas se relaciona com o consumidor, suscitando as 

suas fantasias”. O corpo da mulher como a figura central dessa metafísica, carrega “os objetivos de estímulos 

eróticos da moda”, antevistos pelo colecionador e historiador Eduard Fuchs, citado por Benjamin. Neste sentido, 

trata-se de investigar, primeiramente, a centralidade da Moda no pensamento de Benjamin, a sua formulação do 

conceito de “sex appeal do inorgânico”, e, por último, num diálogo entre o historiador Eduard Fuchs e o poeta 

italiano Giacomo Leopardi, como o corpo (o orgânico) e a vestimenta (o inorgân ico), expõem a dialética entre a 

Moda e a Morte. 
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Carina Maciel Gonçalves (UFMG / CEFART) 

Vaga carne: corpo híbrido 

Na transitividade dos corpos e nas suas produções artísticas no contemporâneo os sujeitos que atravessam, 

compondo um universo de representações e vozes, agem por um hibridismo entre as diversas formas de 

apresentação da arte hoje. A peça que também é filme, "Vaga Carne" (2018-19) da dramaturga, atriz e diretora 

Grace Passô está na interseção das diversas formas de transição de uma obra do teatro para o cinema, do corpo 

para a imagem. Há potência no jogo da palavra e do movimento, da iluminação e do breu, do silêncio e da voz; e 

"Vaga Carne" faz-se valer sua potência na transitividade e transposição de construções entre o palco e a tela. 

Debruçarei aqui uma tentativa de compor através da Transitoriedade (1916) e do Infamiliar (1919), de Freud, que 

a estética híbrida é íntima à esta produção e nos convoca a avaliar como a Arte Contemporânea lampeja através 

da multidão, se circunscrevendo em uma carne, que é viva ou digital, mas que forma corpo. 

Carolina Rodrigues Boaventura (FAU-USP) 

Aldo Rossi e a crítica italiana: nostalgia versus analogia. 

O artigo examina a recepção da obra do arquiteto Aldo Rossi pela crítica italiana dos anos de 1970, centrada nas 

figuras de Manfredo Tafuri e Francesco Dal Co. Segundo eles, a influência da linguística na produção edificatória 

aldorossiana revela uma prática que reduz a disciplina a um sistema de signos herméticos e nostálgicos. Assim, o 

campo arquitetônico abandonaria os seus papéis social, político e ideológico. Para Dal Co, o repetitivo uso das 

mesmas formas adotados por Rossi em suas construções e projetos era uma atitude autorreferente, cuja 

linguagem era apenas acessível ao espectador mediante o conhecimento biográfico do arquiteto. Já Tafuri afirma 

que, em Rossi, tanto a presença da linguística quanto a reafirmação dos elementos da vanguarda Moderna 

revelam uma linguagem arbitrária, cujos signos seriam vazios de significado. De forma oposta a essa perspectiva, 

esse trabalho entende a produção do arquiteto como uma tentativa de restaurar importância do aspecto 

simbólico das formas históricas arquitetônicas. Defende-se essa hipótese através da analise do conceito rossiano 

de città analoga, que, através das lentes da memória, buscou a possibilidade de se partir dos elementos 

tipológicos, fixados pela tradição arquitetônica, para construir edificações com arranjos e significados originais, 

mas sem perder, contudo, certo diálogo com a fonte referencial tomada aprioristicamente.  

Cibele Saraiva Kunz (FFLCH-USP) 

Marcuse e o Surrealismo: subversão ou reconciliação? 

Marcuse foi um pensador muito atento à incorporação do potencial subversivo da arte pelas forças coercitivas do 

estado capitalista, seja em sua forma mais autoritária, fascista, seja em sua forma travestida de liberdade, 

democrática. Nesse sentido, chama especialmente a atenção do filósofo a corrente vanguardista surrealista e suas 
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aspirações revolucionárias: as tentativas de criar mundos alternativos através da arte. Marcuse se identifica com 

a proposta surrealista, ainda que perceba a fragilidade dessa proposta na medida em que é facilmente absorvida 

como modismo estético. Sua relação com o movimento surrealista começa em 1945 com um artigo intitulado 

“Algumas considerações sobre Aragon: arte e política na era totalitária” e segue até a década de 1970, década de 

sua morte. Minha fala busca descortinar essa relação ambivalente de Marcuse com o surrealismo para tratar de 

um tema mais complexo e caro ao filósofo: a de que razão e liberdade estão fundamentadas na sensibilidade 

humana. 

Clara Barzaghi de Laurentiis (PUC-USP) 

Violência como matéria prima na produção artística 

Interessada em pensar nas formas de representação do Real na produção artística contemporânea, esta 

apresentação analisa alguns elementos explorados pelo laboratório de artistas Mapa Teatro em sua Anatomia da 

violência na Colômbia, para pensar como as imagens criadas pelo grupo produzem inconsciente, uma vez que 

existem numa articulação entre História, Verdade e Memória.  

As formas como o grupo atua nos diferentes contextos a partir dos quais desenvolve seus trabalhos não 

configuram um conjunto fechado de operações. De suas inquietações frente a determinados conflitos e tensões, 

o Mapa Teatro explora diferentes formatos, materiais e procedimentos que conversam com as perguntas 

levantadas em seus percursos. 

A violência é pensada aqui não apenas como relações de forças e poder entre corpos (físico, coletivo ou social). 

Considera-se, também, como essas relações são codificadas, criando regulações e normas que distribuem tais 

forças e poderes através do campo social. O interesse na produção do Mapa Teatro se dá d evido ao fato de que, 

a partir das etnoficções criadas pelo grupo para olhar diferentes aspectos da violência no contexto colombiano, 

é possível realizar torções naquelas que costumam ser as versões oficiais da História e da Verdade, bem como da 

própria noção de violência. 

Daniel Alves Gilly de Miranda (FFLCH-USP) 

A "vida póstuma" das obras de arte e a sua "salvação" pela crítica 

Uma das principais constantes ao longo da obra de Walter Benjamin é a sua preocupação em detectar a “vida 

póstuma” das obras de arte, sua inserção na história, o modo como elas são acolhidas pela história posterior a 

elas e os usos a que se prestam. Não é por acaso que, no livro “Ursprung des deutschen Trauerspiel”, o autor 

escolhe como seu objeto de estudo as peças teatrais alemãs  do século XVII que passaram despercebidas pela 

tradição crítica, em detrimento de autores consagrados como Shakespeare e Calderón. Seu objetivo era “salvar” 

estas peças de seu esquecimento mostrando que nelas se apresentava um conflito próprio, único, com  o mundo 

histórico, uma historicidade que achava necessário resgatar para pensar problemas estéticos e filosóficos 
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contemporâneos. Numa nota do trabalho das “Passagens”, no entanto, ele aponta para outro tipo de “salvar os 

fenômenos” que lhe parecia ainda mais fundamental: não só salvá-los do desprezo, mas também salvar as obras 

“clássicas” de sua celebração em patrimônio, mostrando que nelas existe uma ruptura com o curso histórico. É 

assim que Benjamin vai proceder na sua interpretação da tragédia grega, que é a forma de crítica histórico-

filosófica que esta apresentação tem como objetivo elucidar: mostrar a tragédia não em sua forma bela e perfeita, 

mas mostrar nela a descontinuidade, o que nela falta, falha, e assim exige uma outra forma de relação com a  

recepção histórica. 

Daniel da Silva Bernardo (FFLCH-USP) 

Imagem Visual no cinema de Mizoguchi 

A pesquisa gira em torno do cinema de Kenji Mizoguchi. A proposta é discutir a forma como a cineasta pensa sua 

imagem cinematográfica. Dessa forma, Mizouguchi irá pensar sua imagem pela mise-em-scène, plano sequencia 

e profundidade de campo. Seus filmes são caracterizados por uma Estética cinematográfica con hecida pelo one 

scene-one shot, que consistia em filmar uma cena em um único plano, espécie de montagem no interior do plano 

cinematográfico. A pesquisa debruça-se também sobre aspectos do tempo e do espaço em seus filmes.  

Assim, para discutir seu cinema, a escolha residiu-se em dois filmes, Crisântemos tardios e Oharu: vida de uma 

cortesã. A proposta é pensar a mise-em-scène desses dois filmes, diferentes entre si pelos aspectos formais. 

Crisântemos é de 1939, concentrando um esforço por pureza e austeridade e Oharu de 1952, fase conhecida por 

seu refinamento estético. Os filmes da fase final de sua carreira, de 1950 a 1956 (incluindo Ohar), são os mais 

conhecidos, e também mais próximos de uma estética ocidental, ao passo que o período de Crisântemos, 

Mizoguchi adota uma tendência mais japonesa em sua composição visual.  

Minha pesquisa tem como análise os aspectos formais e menos os aspectos narrativos de seu cinema, mas não 

implica realizar algumas considerações de âmbito do ponto de vista do conteúdo . 

Daniela Cunha Blanco (FFLCH-USP) 

O destino das imagens e das palavras: entre a polícia e a política 

Quando refletimos sobre o tema da recepção da arte, estamos necessariamente colocando em jogo o modo como 

acessamos, percebemos e pensamos a arte. Rancière diria que estamos nos dedicando a pensar o regime de 

identificação da arte. Mas esses regimes concebidos pelo autor incluem um modo de pensamento da arte. 

Rancière aponta como uma certa filosofia critica o excesso das imagens ou das palavras. Desde o século XIX, com 

o advento do romance de folhetim, a literatura é denunciada, tanto pela filosofia quanto de forma literal – como 

se pode constatar nos processos jurídicos sofridos por autores como Gustave Flaubert e D. H. Lawrence, dentre 

outros. O mesmo ocorre com a imagem fotográfica que, desde seu surgimento até os dias atuais, é criticada por 

seu excesso de “realidade” ou simplesmente pelo excesso de imagens propagadas sem controle. Esse tema 
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poderia até mesmo ser estendido para a internet e as redes sociais. Mas o que interessa aqui pensar é aquilo que 

Rancière aponta como uma razão policial que estaria presente nessas críticas. Para o autor, o excesso da imagem 

ou da palavra seria exatamente a possibilidade de que a arte opere uma razão política, o u uma partilha do sensível 

que reconfigure a ordenação social. O excesso é o desvio que arte opera em relação à ordenação e ao controle 

da razão policial. Pretendemos, assim, pensar como esse excesso se afigura como razão política no pensamento 

de Rancière. 

Débora Machado Visini (UNICAMP) 

Entre Manobras Radicais (2006) e Mulheres Radicais (2018): um olhar sobre as mudanças na recepção 

do feminismo nas artes visuais através de duas exposições no contexto brasileiro. 

Para além do “radical”, as exposições que serão analisadas por essa comunicação guardam outros 

pontos em comum. Manobras Radicais (2006), com curadoria de Heloisa Buarque de Hollanda, traçou 

um panorama da contribuição de viés crítico das mulheres nas artes visuais desde os anos 1920 até a 

contemporaneidade, Mulheres Radicais (2018), com curadoria de Cecilia Fajardo-Hill e Andrea Giunta, 

apresentou o trabalho de mulheres artistas latino-americanas e latinas nos EUA, também de viés crítico, 

no contexto de repressão política e ditadura militar entre os anos 1960 e 1985. As duas mostras 

destacaram o diálogo entre as estratégias de politização do corpo das mulheres e sua liberação, a 

mobilização dos afetos nas poéticas da arte feminina e feminista, a denúncia de atos de violência social, 

cultural e política e, também, o questionamento dos cânones artísticos. No entanto, os pouco mais de 

dez anos que separam as exposições mostram uma diferença na recepção que projetos curatoriais como 

estes sofreram no contexto brasileiro, questão que a comunicação pretende levantar à luz de 

pensadoras como Guacira L. Louro e Lucy R. Lippard, para traçar um possível horizonte do ativismo 

curatorial associado às artes visuais e suas exposições na contemporaneidade. 

Diogo de Moraes Silva (ECA-USP) 

Ler os públicos e seus “atos de recepção” em artes visuais 

Esta comunicação se inscreve nos estudos de público, elegendo as artes visuais como âmbito de investigação e 

intervenção. Com foco na performatividade dos públicos, sua relação com o campo artístico se dá pelo viés da 

mediação cultural, a partir de abordagem interdisciplinar. Nesse sentido, dialoga com áreas como a história e 

crítica da arte, a sociologia da cultura, a filosofia e ciência políticas e a educação em arte, articulando e 

confrontando contribuições daí provenientes com situações protagonizadas pelos públicos das práticas em artes 

visuais e das ofertas institucionais responsáveis por lhes exibir, mediar e difundir. Ao tecer esses cruzamentos, 
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busca apontar para critérios e ferramentas voltados à leitura e à compreensão do que designamos como “atos de 

recepção” dos públicos, em atenção às suas singularidades e às questões que possam trazer à tona. Para isso, 

problematiza as narrativas historiográficas predominantes e suas respectivas categorias acerca da inclusão do 

espectador no escopo dos trabalhos de arte, seja como participante, interator ou colaborador. Em lugar de apenas 

reiterar identificações representativas das premissas e intentos dos artistas, aposta -se no discernimento e 

nomeação de posições em função das formas emergentes de recepção e respostas dos públicos aos trabalhos de 

arte e seus adjacentes: curadorias, programas públicos e proposições educativas.  

Eduardo Augusto Alves de Almeida (PGEHA-USP/GEPPS) 

O caminhar na história da arte rumo a Paulo Nazareth: alguns pontos de parada e observação 

O caminhar produz lugares. Então proponho, com este trabalho, um percurso crítico que passa por movimentos 

artísticos modernos e contemporâneos até chegar à empreitada do artista brasileiro Paulo Nazareth, que  

caminhou daqui aos Estados Unidos sem lavar os pés, acumulando neles a poeira da América Latina para deixá -

la no rio Hudson, em Nova York. Retomaremos certa trajetória da arte que, de uma maneira ou de outra, buscou 

na experiência estética do caminhar um novo olhar para o mundo, no sentido de que caminhar possibilita 

experimentar, descrever, habitar, modificar e construir simbolicamente os espaços na medida em que se os 

atravessa. Essa trajetória, conforme o recorte aqui escolhido, se inicia com a pintura ao ar livre dos impressionistas, 

passa pelas visitas Dadá aos espaços banais da metrópole, pelas deambulações surrealistas em busca da cidade 

inconsciente, pelas derivas psicogeográficas situacionistas, que tinham o propósito de transformar efetivamente 

a realidade urbana, e pela transurbância dos stalkers italianos nos arredores vazios de Roma. Tudo para analisar 

como aquela caminhada de Paulo Nazareth dialoga com essa história da arte, com a história da América e com a 

sua própria história pessoal, numa proposta poética de revisão da perspectiva colonialista. 

Eduardo Tulio Baggio (UNESPAR) 

As proposições estéticas do cinema de Arthur Rogge e suas reverberações contemporâneas 

Arthur Rogge (1886-1972) foi um dos pioneiros do cinema paranaense. O cineasta realizou apenas dois filmes 

conhecidos, mas propôs um projeto cinematográfico de grande monta que, apesar de não ter tido êxito, deixou 

marcas de suas proposições. A comunicação pretende analisar quais as proposições estéticas de tal projeto e 

verificar se é possível encontrar reverberações desses filmes no cinema feito no Paraná atualmente.  

Rogge pretendia construir uma indústria cinematográfica em Curitiba. Com esse intuito, viajou para Ho llywood 

onde permaneceu entre 1927 e 1928 e onde rodou seu primeiro filme, o longa-metragem Hollywood Studios 

(1928). Essa viagem também serviu para que o cineasta adquirisse equipamentos para a sua empresa, a Rogge 

Produções. O segundo filme do diretor chama-se O regresso de Miss Paraná à sua Terra Natal (1929), um curta-

metragem. Em uma primeira visada, esses dois filmes parecem apresentar propostas estéticas bastante simples, 
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ambos partem de proposições claramente de registro, no sentido do uso do poder da imagem-câmera 

cinematográfica para apontar marcas do mundo (RAMOS, 2008, 80). Entretanto, os filmes evidenciam também a 

um nítido interesse por figuras notórias, por um sentido de afirmação regional e um interesse pelos corpos 

retratados pelo cineasta. São esses os pontos de partida para a análise. 

Erika Alvarez Inforsato (FE-USP) 

Perfomances do vivo: narrativas em desdobramento com a Cia Teatral Ueinzz 

Excerto da pesquisa “Desobramento – constelações clínicas e políticas do comum”, aqui se apresentam narrativas, 

fabuladas em pontos de contágio com alguma arte, presente em tentativas da Cia. Teatral Ueinzz - coletivo 

constituído por figuras marcadas pela loucura, pela deficiência, e outras linhas de risco e desertificação. Para 

contar dessas tentativas, é preciso enfrentar dizer do que não pode ser dito, nas bordas de uma experiência 

comum, que opera clínica, política e arte, em performances do vivo que não sobrevivem ao momento de seu 

acontecimento e, paradoxalmente, dão consistência a uma vida coletiva que prossegue há 22 anos, na cidade de 

São Paulo. A urgência das posições profissionais e institucionais - da produção universitária, artística e/ou técnica, 

do teatro, da psicologia, da psiquiatria e/ou da terapia ocupacional -, ao constituir esse dispositivo, implica 

interferências que sustentem alguma indeterminação, desviando-se de voluntarismos e seus correlatos 

empreendimentos de poder. Comunidade inconfessável, desobramento e inoperância - conforme as proposições 

de Blanchot -, são elementos que aqui permitem um exercício político, numa aliança estética que pode enredar 

éticas que acionam o vivo dos acontecimentos, que não fazem obra e que se entreveem na clínica - em sua atuação 

profissional e em suas modulações na escritura. 

Fernanda Albuquerque de Almeida (PGEHA-USP) 

O elogio da superficialidade em Vilém Flusser 

Vilém Flusser ficou conhecido por suas provocações acerca das mudanças estéticas e políticas relativas à 

emergência das imagens técnicas, isto é, imagens produzidas e difundidas por meio de aparelhos automatizados. 

Para ele, a principal questão a ser investigada nas sociedades mecanizadas é a liberdade. Sua abordagem 

fundamenta-se na noção de caixa-preta, a qual se refere à relação entre operadores e aparelhos. Nesse contexto, 

o vislumbre da liberdade estaria na atuação humana “experimental” ou “menos provável” em cada aparelho, ou 

seja, em um desempenho que de alguma maneira consegue burlar as regras estabelecidas – “jogar contra” elas. 

Mas é preciso notar que tais ações não implicam o desvelamento da caixa-preta dos programas. As imagens só 

podem ser observadas de modo superficial, por isso seria necessário eliminar a vacuidade do discurso técnico -

científico, o que implica “imaginar” as imagens, quer dizer, torná-las concretas a partir do abstrato (os cálculos e 

processos técnicos dos programas) para que possam servir de “mapas” para nos guiar no mundo. O objetivo desta 

comunicação é realizar uma investigação acerca do elogio à superficialidade feito por Flusser, por meio de uma 
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análise interpretativa de seu pensamento em “Filosofia da caixa preta: Ensaios para uma futura filosofia da 

fotografia” (1983) e “O universo das imagens técnicas: elogio da superficialidade” (1985).  

Fernanda Proença (UFOP) 

Crítica em Theodor W. Adorno: ingenuidade à segunda potência 

Conforme o diagnóstico adorniano sobre o esclarecimento, no qual a razão levada às últimas consequências é 

transformada em mito, a cultura codifica a instrumentalização da razão, atuando como alicerce da alienação do 

sujeito. Transpondo essa questão para o ambiente museológico, fica patente a cooptação da dialética entre sujeito 

e objeto na construção de narrativas apaziguadoras à serviço do mundo administrado, que exploram  uma certa 

ingenuidade no trato com a arte. A compreensão de a que arte participa do conceito, projetando -se para além da 

empiria, exige que a crítica considere tanto a sedimentação sócio-histórica em devir quanto a intangibilidade do 

enigma; esse é o eixo de desarticulação dessa cooptação. Para tanto, e desviando de sua própria tendência 

colonizadora, a crítica precisa conservar em si sua ingenuidade. Tomando a dialética negativa com alicerce 

epistemológico, o trabalho pretende discutir a aplicação da ingenuidade à segunda potência como atributo 

essencial da crítica no resgate do teor [Gehalt] de verdade das obras frente à potência reificadora do museu.  

Gabriel da Costa (FFLCH-USP) 

Brecht - a Estética do Teatro Épico 

Ao romper com a tradição do teatro aristotélico, cuja estrutura é promovida em grande medida pela 'catarse' e 

pelo 'páthos', Bertolt Brecht trouxe à tona nova abordagem ao introduzir no drama alemão - tanto em suas peças 

quanto em suas encenações -, a teoria e a técnica do "efeito de distanciamento" [Verfremdungseffekt] . Sob esse 

prisma, no teatro aristotélico o ator e o público se relacionavam com a personagem e a estória por intermédio da 

paixão e da identificação; no que diz respeito ao teatro épico, aprimorado por Brecht a partir de sua s apreciações 

acerca do teatro medieval e chinês, o ator não mais se envolve emocionalmente com a personagem, 

comprometendo-se agora, em sua práxis, com uma interpretação crítica da realidade histórico-dialética, a qual 

forma o homem político da cena do século XX. 

Gabriel Savaris Ignácio (UFRGS) 

Incêndios da memória e da História: uma defesa ao resgate revolucionário da arte  

Recentemente incêndios ameaçaram e destruíram monumentos históricos, obras de arte e da arquitetura. Ora, 

não é coincidência que em casos como esses a situação de manutenção das obras era precária. O termo acidental 

não caberia aqui já que os incêndios expressam o desinvestimento do Estado burguês na preservação da história 

e da memória, assim como denunciam sua ação destrutiva das forças produtivas - medidas necessária aos 
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capitalistas em épocas de crise. Trata-se então, segundo Marx, de um processo de deterioração das obras 

enquanto produtos do trabalho da classe trabalhadora. 

Esse campo de disputas entre o esquecimento pela destruição e o resgate da lembrança se anuncia em Benjamin 

como uma disputa narrativa entre a história dos vencedores e dos vencidos - a luta de classes no campo 

ideológico. Assim ele nos oferece a possibilidade da rememoração através do ponto de vista dos vencidos - que 

carregaria em si a dimensão universal e redentora da história. Lukács, ao apresentar a potência da arte na 

expressão das contradições da sociedade capitalista e Brecht, ao defender o desenvolvimento da sensibilidade 

histórica e estética, nos dão pistas um resgate revolucionário da arte. 

Gabriela Barzaghi de Laurentiis (FAU-USP) 

Modos feministas de criar: conversas com Anna Bella Geiger 

Estabelecerei conversas entre as práticas estéticas de Anna Bella Geiger e modos feministas de criar sentidos 

possíveis para a poética da artista. Abordarei trabalhos produzidos entre as décadas de 1970 e 1980, sublinhando 

os efeitos disruptivos que instauram nas modelações da identidade feminina. Historicamente, um modelo 

moderno falogocêntrico e binário do pensamento estabelece a prática artística como um dom essencialmente 

masculino. Da mesma forma, divide os espaços entre público e privado, os corpos entre masculino e feminino, o 

globo entre ocidente e oriente. Mobilizarei essas questões para uma aproximação da poética de Geiger, 

considerando, ainda, a situação política da ditadura civil-militar no Brasil (1964-1985). 

Gabriela de Andrade Rodrigues (UnB) 

Diálogos sobre Arte Contemporânea: o capitalismo sagrado e a profanação política  

O presente estudo é parte da pesquisa de mestrado intitulada "A experiência estética na modernidade líquida: 

uma abordagem contemporânea da metafísica da Arte" e intenta realizar uma análise da relação entre o público 

e a Arte Contemporânea, especificamente sobre a possibilidade de experiência estética na atualidade. Para melhor 

delimitar seu problema, o estudo parte do relato de uma visita ao Museu Nacional Honestino Guimarães em 

Brasília, no dia quinze de junho de dois mil e dezessete. O relato da experiência traz algumas cenas marcantes 

que representam a relação entre a sociedade, as instituições e os produtores de Arte Contemporânea na 

atualidade. Como uma primeira aproximação, analisa-se o relato da experiência à luz das proposições teóricas de 

Zygmunt Bauman, Andrei Tarkovski e Mircea Eliade. Tarkovski discorre sobre a importância do artista não se 

afastar da busca pela verdade, universalidade e imortalidade. Bauman analisa as consequências, para a cultura, 

de uma modernidade líquida, inundada pela cegueira moral da sociedade. Eliade, ao investigar a essência do 

sagrado e do profano, contribui para compreensão das instituições de Arte Contemporânea. A o final, por meio 
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da obra “Profanações” (2007) de Giorgio Agamben, apresentam -se métodos para a retomada de uma ontologia 

da Arte, sem que haja, para isso, a necessidade de uma atitude conservadora ou teológica.  

Georgia Graichen Bueno / Ronaldo de Oliveira Corrêa (UFTPR / UFRGS) 

A exposição “Modernos brasileiros +1”: uma análise entre versões 

A exposição “Modernos brasileiros +1” foi uma exposição de design de mobiliário brasileiro realizada no Museu 

Oscar Niemeyer no ano de 2010. O objetivo dessa exposição era mostrar um panorama do design de mobiliário 

modernista brasileiro no século XX. Este trabalho tem como objetivo apresentar como o argumento curatorial 

pode promover uma versão da história do design e como essa versão pode ser atualizada pela fala de 

interlocutores(as) nove anos após a abertura da mostra. O conceito de argumento curatorial se estabelece com 

base, principalmente, no trabalho de Ramos (2008) e Meneses (2013). Os elementos a serem analisados nesse 

estudo são os textos do catálogo apresentados nessa exposição e entrevistas realizadas com os curadores da 

mostra. Essas entrevistas têm como base a história oral filiando-se aos estudos de Alberti (2008). A análise entre 

versões produzidas e re-editadas a partir das lembranças e do distanciamento temporal possibilita relacionar 

ênfases e apagamentos de que versão da história do design estava presente nessa exposição.  

Gisele Dozono Asanuma (PGEHA-USP / GEPPS) 

Errâncias sismográficas: abalados, resistimos! 

O sismógrafo é aquele instrumento que prenuncia abalos vindouros, que a partir de linhas trepidantes, não muito 

legíveis, esboça futuros, anunciações erráticas. Didi-Huberman aproxima esta ideia de sismógrafo à figura do 

historiador como aquele que inscreve movimentos invisíveis e que sobrevive de algum modo aos abalos sofridos 

pelas trepidações, se propondo a transmiti-los. Partindo desta ideia, pretende-se colocar em evidência a 

sismografia como ofício não apenas do historiador, mas do escritor, do artista, do clínico, do filó sofo e de tantos 

outros, problematizando os modos de subjetivação na atualidade sem que se perca a dimensão sensível e abalável 

que estes sinais chegaram até eles. Receptores de sinais invisíveis convocados a transmiti-los como numa espécie 

de anamnese. Trepidações investidas política e sensivelmente em saídas - seja nas artes, seja nos espaços de 

cuidado - e sustentação de rotas de fuga ao instituído sintomático ao qual estamos todos, de algum modo, sendo 

abalados. 
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Guilherme Grané Diniz (FFLCH-USP) 

Pornografias: Disputas em torno de Sade 

A relevância da recepção da literatura do Marquês de Sade ainda está por ser plenamente compreendida. Ela se 

dá não apenas na chave da filosofia, mas também na da arte. Nesse aspecto, encontramos Sade no  cinema 

europeu de vanguarda (Salò ou os 120 Dias de Sodoma, de Pasolini), no cinema hollywoodiano (Quills, de Philip 

Kaufman) e na pornografia (Marquês de Sade, com o famoso ator italiano Rocco Siffredi). Andrea Dworkin 

ressaltará uma suposta afinidade entre a escrita sadeana e a encenação pornográfica. Ela aponta na obra de Sade 

o nascimento da moral sexual contemporânea: a da predação e ódio à mulher. No entanto, essa apropriação é 

disputada. Angela Carter oporá à visão de Dworkin a “mulher sadeana”: Sade teria concebido uma liberdade 

sexual feminina sem precedentes. E, de fato, é notável a influência do imaginário sexual sadeano em filmes 

pornográficos que se propõem críticos da pornografia tradicional (como, por exemplo, aqueles produzidos pela 

atriz e diretora Vex Ashley). Sendo assim, é interessante retraçarmos e considerarmos essas disputas e 

apropriações de Sade, de modo a termos uma compreensão melhor de sua relevância para a filosofia e para a 

estética contemporânea. 

Guilherme Marcondes Tosetto (FBAUL) 

Apagamento em arquivos fotográficos: prática de memória e esquecimento 

Arquivos fotográficos são lugares de memória. Neles estão depositadas visualidades que a arte contemporânea 

desperta ao estabelecer novas possibilidades interpretação e criação , que editam a aparência de panoramas e 

monumentos históricos. 

Este trabalho reúne dois artistas contemporâneos que têm como prática a edição de arquivos fotográficos: o 

apagamento de informação visual histórica, gerando novas imagens que questionam o cará ter testemunhal da 

fotografia.  

Em 'Apagamentos', o brasileiro Thiago Navas utiliza fotografias históricas de São Paulo feitas por Militão Augusto 

de Azevedo no século XIX. Navas interfere em impressões reunidas em um livro editado em 2012, e apaga 

manualmente construções que não fazem mais parte do cenário urbano. Ao retirar parte da informação visual, 

ele altera paisagens históricas, modifica a memória contida nas fotografias e cria novos cenários.  

O chileno Andrés Durán também altera o arquivo fotográfico e sua função testemunhal em 'Monumento Editado'. 

Seu trabalho tem como base fotografias de estátuas construídas a partir do século XIX, de personagens relevantes 

para a formação da identidade latino-americana, que imersos na paisagem contemporânea se tornam ilustres 

esquecidos. As novas imagens criadas digitalmente por Durán devolvem o olhar para estas construções ‘apagadas’ 

e despertam questionamentos sobre a sua importância histórica. 
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Gustavo Henrique Dionisio (UNESP) 

Do corpo à carne: violência, estética e subjetividade 

Esta pesquisa almeja discutir uma face da violência contemporânea a partir de duas referências artísticas básicas: 

por um lado, elenco os trabalhos de Carmela Gross e Artur Barrio, artistas contemporâneos que figurabiliz aram 

(Darstellbarkeit) dois momentos de extrema violência no Brasil e que jamais foram cabalmente elaborados: a 

ditadura militar dos anos 1960 e 70 e o regime escravocrata do Brasil Colônia; a meu ver, Gross e Barrio sugerem 

um recuo em relação ao corpo ao trazerem obras que expõem a sua dimensão propriamente carnal. Trata-se, com 

efeito, de imagens fortes que dão a ver a agudeza da exploração do corpo quando ele se torna puro objeto da 

violência – violência por vezes exercida pelo próprio estado, é sempre bom lembrar. Por outro lado, pretendo 

refletir a questão em função da maior ou menor proximidade dessas obras com a categoria de pulsão, que, em 

psicanálise, pode se articular muito diretamente à problemática da crueldade. Desse modo, a análise almeja 

destacar a fina ironia para a qual tais imagens convidam o olhar do espectador, configurando uma dimensão 

rigorosamente crítica que muito interessa à estética e à história da arte, mas, também, à reflexão psicanalítica 

mais atual que se debruça sobre o tema. 

Icaro Gonçalez Ferreira (FFLCH-USP) 

Total Noise e Deciders: contribuições de David Foster Wallace uma estética política da recepção 

David Foster Wallace é um dos expoentes da literatura americana do século XXI – mesmo que sua obra-prima, 

Infinite Jest, seja de 1996. Na medida em que é possível falar em temas centrais num Great American Novel, que 

tem por traço distintivo ser a apreensão sinóptica da experiência de uma sociedade em uma época, pode -se dizer 

que Infinite Jest, no mínimo, tem como polos aglutinadores as drogas e o entretenimento, exibidos 

ostensivamente como pontos diferentes de um mesmo espectro, diferentes sintomas de uma estrutura subjetiva 

ou textura cognitiva marcadamente pós-moderna. A previsão certeira da Netflix™, na figura da InterLace 

TelEntertainment™, é suficiente para demonstrar sua afinação com as linhas de força da época. Um aspecto menos 

conhecido de sua atividade é sua produção teórica, em trabalhos como E unibus pluram: Television and U.S. 

Fiction; Fictional Futures and the Conspicuously Young e Deciderization 2007: a Special Report. Tomando este 

último como ponto de irradiação, nosso objetivo é expor alguns elementos centrais do diagnóstico de D.F.W. de 

nossa época, em que se articulam diferentes instâncias, tais como as condições de recepção do texto literário 

(através da noção de Ruído Total), as consequências políticas da hiperespecialização do conhecimento e da 

mercantilização da informação e da literatura (através da noção de Decididor) e a forma do romance.  
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Indira Brígido Bezerra Sales (UFRJ) 

Desorientação de corpos em fechamento: videodança como experimentação de corpos em abertura 

Este artigo pretende acordar o corpo em busca da consciência corporal silenciada por dispositivos de controle. 

Para isto, problematizo a construção dos dispositivos e seus efeitos sob os corpos e proponho a desorientação 

como maneira de desestabilizá-los. Divido o artigo em três etapas. A primeira etapa questiona como os 

dispositivos de controle atuam na subjetividade dos sujeitos de corpos-em-fechamento sob a perspectiva do 

mundo como formas e representações, presente na formação do ballet clássico. A segu nda etapa busca a 

subjetividade de corpos-em-abertura sob a perspectiva do mundo como força, encontrando na dança 

contemporânea e no corpo vibrátil a corporeidade de potência indecidivelmente desorientadora. A terceira etapa 

é sobre a experimentação prática de desorientação em videodança, a partir do trabalho Caixa Branca (videodança 

desenvolvida por mim e pelo performer Eliovaldo Ananias em 2014), para deslocar as noções de sujeito e objeto 

nas relações entre: corpo-performer, corpo-câmera, corpo-espaço e corpo-imagem. Concluo que a potência da 

desorientação se encontra na imprevisibilidade da abertura para o encontro inesperado, portanto não há um 

método para causá-la, é no estímulo sensitivo do processo que talvez a encontremos. 

Isa Márcia Bandeira de Brito (PROLAM-USP) 

3x4: Zona de desconforto 

Este trabalho faz uma discussão sobre a identificação pessoal considerando a sua inserção no processo de 

industrialização e a consequente urbanização das cidades, momento este que considera também a popularização 

da fotografia. Nesse sentido configura-se um projeto denominado “Anônimos: Coleção de Fotografias Avulsas ” 

que apresenta um conjunto de 20 fotografias, com o objetivo principal de questionar os limites existentes sobre 

a noção de produção e autoria na fotografia contemporânea. A proposta discute t ambém os circuitos de inserção 

da obra de arte, ou seja, os espaços: o interno, da galeria e o externo, da cidade. A intervenção urbana busca 

desafiar o transeunte a uma reflexão sobre os parâmetros físicos utilizados para discutir a identidade nacional e 

o próprio corpo, das pessoas e das cidades, que a globalização pretende homogeneizar. A coleta destes registros 

surge a partir de fotografias (3x4) encontradas ao acaso nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. As relações 

visuais a serem estabelecidas na amostra partem da divisão em painéis e da repetição das imagens, em tamanhos 

e formatos diferentes e de cartazes fixados nas ruas de São Paulo. Provocando a aproximação e o distanciamento 

do espectador na fruição da obra como fatores que integram as realidades das grandes cidades onde estas 

pessoas-imagens vivem. 
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Isabela Umbuzeiro Valent, Daniel Cardoso Perseguim de Oliveira (PGEHA-USP) 

Materialidades audiovisuais e plataformas digitais em projetos de formação e produção partilhada de 

conhecimento 

A produção artística contemporânea passa por mudanças significativas, particularmente no atual cenário da mídia 

e das novas tecnologias digitais. Essas inéditas configurações de plataformas de mídia têm papel central em toda 

produção cultural e artística, instaurando outras formas de sociabilidade e conhecimento. 

Neste panorama, a produção de vídeos gerados por propostas formativas e colaborativas trazem importantes 

questões: a organização social dos agentes atuantes em projetos audiovisuais; e as relações determinadas pela 

materialidade de equipamentos, softwares e tecnologias de colaboração e convivência.  

Este estudo analisa vídeos produzidos pela Oficina de produção audiovisual oferecida em 2018 no âmbito do 

projeto de pesquisa colaborativa “Práticas artísticas na interface saúde e cultura: trajetórias e experim entações 

para a produção do comum”, que envolveu membros de vários coletivos artísticos. Este material é cotejado com 

12 filmes produzidos em 2018 na ONG Instituto Criar de TV, Cinema e Novas Mídias, cuja estrutura pedagógica 

foi organizada através de ferramentas digitais em rede, o que permite a análise do processo criativo.  

Para tal análise, é recuperada a tese Do modo de existência dos objetos técnicos, de Gilbert Simondon, para quem 

a proposta de tomada de consciência dos modos de existência dos objetos  técnicos deve ser efetuada pelo 

pensamento filosófico. 

Ismael de Oliveira Gerolamo (UFF) 

Canção popular e política: da canção crítica ao fim da canção 

No século XX, a canção popular consolidou-se enquanto linguagem artística e foi uma das grandes forças estéticas 

do Brasil. A partir da década de 1930, ela ocupou uma posição de relevo e teve seu alcance gradualmente 

expandido, acompanhando o avanço dos meios de comunicação. Quer como resultado de um amplo investimento 

ideológico, quer como ponto de fuga de diferentes anseios e ideais coletivos, uma modalidade crítica de canção 

efetivamente se desenvolveu. Nos anos de 1960, a canção se tornou reflexiva: (i) operando criticamente em relação 

ao próprio fazer musical, aos seus próprios parâmetros compositivos, poéticos e (ii) problematizando a cultura e 

a política de seu próprio tempo, seu contexto. Adensamento que tanto refletia ideais coletivos de transformação 

do país como era capaz de operar criticamente em relação a tais projetos. Essa canção parece ter cheg o a um fim 

de linha. Por um lado, o avanço das indústrias das mídias parece ter sido de tal monta que uma tal modalidade 

não mais poderia se assentar no interior do sistema produtivo; por outro, boa parte daqueles ideais 

transformadores não parecem mais condizer com os novos caminhos e projetos políticos em jogo. Estaríamos 

fadados a uma audição regressiva? Nas brechas ou nas margens da esfera de circulação ampliada poderia haver 
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outros contextos de produção e de recepção em que novas possibilidades cancion ais e políticas poderiam se 

assentar? 

Jaime Solares Carmona (FAU-USP) 

Projeto e crítica na era do medo 

A virada do século XX para o XXI significou, para a arquitetura brasileira, o recrudescimento de uma agenda 

conservadora. Espanta notar, no entanto, que esse conservadorismo se dirige ao resgate da linguagem moderna, 

e não à completa adesão aos mecanismos de poder do grande capital. Entendida como resistência, vanguarda e 

possibilidade e emancipação, a linguagem moderna revisitada, que marca sobremaneira o cenário arquitetônico 

do contemporâneo, apresenta fortes sinais de esgotamento político. Uma fé positivada no projeto entendido 

enquanto possibilidade de uma nova realidade alinha-se ao período de pós-crítica que assombra as artes em 

geral. A retomada da transparência – agora enublamento – e da fé inabalável no virtuosismo técnico – agora 

falseamento narrativo – somados às estratégias de leitura de desenho urbano empobrecidas, deterministas e 

totalizantes, são apenas alguns dos sintomas da crise pela qual passamos. A era do medo, com as políticas 

imperialistas de combate ao terrorismo e a crise ambiental imanente, solicita de nós respostas que são menos 

certezas e mais abertura ao mundo. Cabe à teoria e à crítica de arquitetura retomar o estatuto da crítica da prática, 

e rediscutir o campo disciplinar da arquitetura frente aos desafios que se desenham, abrin do mão das certezas e 

instaurando a dúvida como estrutura fundamental do pensamento. 

Janaína Martins Bento (UFC) 

Instalaformance e coreográfica: um convite para dançar junto. - Pode a obra convidar para dançar? 

O que se quer ao apresentar uma obra de arte? Atenção para a obra, para o criador, para reação do público ou 

diálogo entre todas essas partes? E quando se propõe uma obra que se só realiza na ação do outro (o público), 

estar-se-ia dividindo ou transferindo a responsabilidade pelo resultado da recepção da obra para esse outro? Essa 

escrita pretende refletir sobre o processo de criação, apresentação e recepção da instalaformance coreográfica 

“Com quantos traços se faz uma dança? Um convite para dançar junto” uma proposta híbrida entre dança, 

performance. A obra, pensada como proposição coreográfica, tinha como intuito convidar o passante a ser um 

dançante a partir da experimentação de desenhos de movimentos e ocupação espacial já estabelecidos de 

antemão, abrindo, assim, possibilidades de reinvenção e atualização do que fora previamente definido. Esse 

convite para dançar se dava por meio de algumas palavras de ação dispostas com os desenhos, porém, nem 

sempre o convite era compreendido ou aceito. Diante disso surgiram alguns questionamentos: Na ausência das 

palavras de ação, as pessoas teriam dançando os desenhos? Como poderia, então, a obra convidar para dançar? 

Antes de esboçar alguma resposta para tais questões é preciso deixar claro que toda a reflexão teóri ca que se 
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organiza nessa escrita se dá com base na experiência da instalação e no fazer artístico envolvido e desenvolvido 

nela e a partir dela. 

Janaína Nagata Otoch (ECA-USP) 

A recepção feminista de Les Demoiselles d’Avignon, de Picasso: um caso emblemático 

Ao escrever sobre Les Demoiselles d’Avignon, de Picasso, A. Salmon  definiu as figuras femininas na pintura como 

“problemas nus: números brancos em um quadro negro”. Pouco depois, Henri Kahnweiler traçou sua 

interpretação da obra, elevando-a ao pioneirismo na luta pelo cubismo. Eram anos gloriosos do movimento, e Les 

Demoiselles havia sido pintada há menos de uma década. 

Durante muito tempo, a literatura mais consagrada sobre a obra a interpretou em vista do cubismo e de seus 

problemas formais. Até que, em 1972, Leo Steinberg publicou um artigo seminal, “O Bordel Filosófic o”, 

reivindicando o sentido “sexual” da pintura. Para ele, os nus femininos não eram como “números brancos em um 

quadro negro”, mas cinco prostitutas em um bordel.  

Desde então, uma maneira nova de ver a pintura se abriu. Nos anos 70 e pouco depois, uma vigorosa e recente 

crítica feminista denunciou Les Demoiselles em muitos sentidos, como também o texto de Steinberg. Em minha 

comunicação, traçarei um breve panorama da recepção dessa obra, com ênfase nas interpretações feministas. 

Assim como as leituras de Salmon e Kahnweiler, elas dizem respeito tanto à obra quanto ao momento histórico 

em que foram produzidas, e relacionam-se com o amplo debate que se estruturava no campo disciplinar da 

história da arte. Assim, buscarei discutir os desafios que hoje se impõem para a leitura desta que é uma obra 

crucial nas narrativas sobre o modernismo. 

Jessica Di Chiara Salgado (PUC-RJ) 

A ruína das imagens na poesia de Marília Garcia 

A poesia já foi definida pelo simbolismo como um pensamento por imagens. O parentesco não é  novo: as artes 

poéticas da antiguidade já comparavam pintura e poesia. Nessas chaves, no entanto, a poesia aparece como uma 

mobilizadora de imagens significativas. Na modernidade, a partir de outra tradição poética, que tem talvez em 

Baudelaire um pilar central, a poesia passou a mobilizar imagens mais insignificantes.  

Essa tradição permitiu uma nova performance da imagem e da palavra no seio das artes poéticas. A poeta Marília 

Garcia radicaliza este projeto: em Parque das Ruínas (Luna Parque, 2018), a imagem se apresenta como 

performance da palavra, enquanto a linguagem aparece como performance da imagem, e ambas falham em 

capturar ou fixar o sentido: são ruínas, vestígios de algo já transcorrido. A presente apresentação pretende 

demonstrar o alcance de uma poética que se coloca propositadamente como um lugar limiar entre a significância 

e a insignificância no limite entre palavras e imagens a partir da análise do poema de Garcia.  
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João Felipe Lopes Rampim (IFCH-UNICAMP) 

Walter Benjamin: experiência no cinema e experiência com o passado 

Trata-se de revisitar dois ensaios de Walter Benjamin da década de 1930 – “A obra de arte na época de sua 

reprodutibilidade técnica” (1936) e “Sobre alguns temas em Baudelaire” (1939) – e destacar em ambos a 

compreensão do cinema em sua relação com a reorganização da percepção e experiência na modernidade. 

Mostraremos que, no ensaio de 1939, altera-se o diagnóstico delineado em 1936 e, com isso, também a 

compreensão da aura, do cinema e da percepção do choque no quadro da teoria materialista do autor. O cinema, 

que em 1936 era tido como instrumento antifascista, surge em 1939 como mero sucedâneo do exercício que 

atrofia junto à experiência e aura tradicionais. De outro lado, a experiência na modernidade passa  a configurar 

uma rememoração de tipo corporal, pautada por uma sensibilidade aparentemente não mediada pela “imagem 

técnica”, o que remete às reflexões de Benjamin sobre a história e a verdadeira imagem do passado. Ensaiamos, 

então, deslindar a posição do cinema e as implicações da reorganização da percepção na experiência com o 

passado que baseia a investigação histórica vislumbrada por Benjamin. 

João Paulo Andrade (CCBB) 

Para ver a concretude dos corpos: sensível, presença e lampejo 

Vivemos tempos nos quais os corpos nas suas mínimas e frágeis aparições, reclamam por visibilidade. Na sua 

concretude manifestam-se parcelas de humanidade que iluminam um futuro possível em meio à grande luz diante 

da qual as ínfimas manifestações sucumbem. A presente comunicação indica movimentos em direção a esses 

corpos - “corpos vaga-lumes, os luccere - segundo Didi-Huberman. Se o verdadeiro fascismo é aquele que tem 

por alvo as almas, os gestos e os corpos do povo, como fabricar espaços nos quais esses  corpos resistem, 

conservando e demarcando sua diferença? Que espaços podem ser constituídos em torno do frágil lampejo desses 

corpos? Por que o lampejo desses corpos-vagalumes é imprescindível, sobretudo hoje? 

Assumimos que tal lampejo é um tipo de aparição que não pode ser regulado por regimes de produção de sentido 

- é da esfera da presença que estamos falando, nos termos colocados por Hans Ulrich Gumbrecht. Articulando 

termos não-hermenêuticos como lampejo, gesto, sensível, aparição e poesia, tentamos imaginar possíveis espaços 

da experiência nos quais a concretude dos corpos inaugura um tipo de atenção  específ ica: a atenção poética - ou 

uma "desatenção", como diria Jean Galard. Finalmente, atribui ao objeto artístico uma f inalidade bem demarcada 

em todo esse processo: a da reposição do sensível. 
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Juliana Siqueira Franco (UNICAMP) 

Considerações sobre o Salão de 1859 de Charles Baudelaire 

A apresentação busca tecer considerações sobre o "Salão de 1859" de Charles Baudelaire. Nessa crítica de arte, os 

artistas imaginativos são elogiados, enquanto os paisagistas são colocados ao lado dos que se voltavam à 

fotografia. Nessa contraposição encontra-se a problematização sobre a emergência um novo público, cujo gosto 

deplorável buscaria apenas a surpresa e o verdadeiro. Esse público fanático, caracterizado como uma multidão 

afeiçoada às técnicas da nova indústria, estaria, na verdade, apegado à ideia de arte como reprodução idêntica à 

natureza. Assim, o crítico defende que o progresso puramente material teria levado ao empobrecimento do já 

raro gênio artístico francês, fazendo com que ambos - artista e público - caíssem na Fatuidade Moderna. A busca 

por uma arte presa à realidade exterior impediria que fosse pintado o que se sonha, mas apenas o que se vê. 

Como consequência, esse povo acostumado com a ciência material teria sua faculdade de julgar e de sentir o mais 

etéreo diminuída, ou seja, teria perdido a felicidade de sonhar. Desse modo, o presente trabalho atenta -se às 

tensões elaboradas pelo autor, as quais vieram a se tornar, até os dias de hoje, uma importante chave do 

pensamento estético sobre a modernidade. 

Leandro Leão (FAU-USP) 

O Ministério das Relações Exteriores e a construção e projeção de uma identidade nacional no campo 

das artes 

A inauguração de Brasília e a criação de instituições de arte no Sudeste do país – sobretudo o Museu de Arte de 

São Paulo, os Museus de Arte Moderna do Rio de Janeiro e São Paulo e a Bienal Internacional de Arte de São 

Paulo – são marcos fundamentais da construção da identidade nacional moderna brasileira na segunda metade 

do século XX. 

De todos os edifícios institucionais da capital, o Palácio Itamaraty (1959-1970), projeto de Oscar Niemeyer, reúne 

o maior conjunto de obras de arte, produzidas por artistas muito diversos entre si, como as obras integradas de 

Alfredo Volpi, Athos Bulcão, Bruno Giorgi, Emanoel Araújo, Rubem Valentim, Franz Weissmann, Lasar Segall, Maria 

Martins, Mary Vieira, Roberto Burle Marx e Sérgio Camargo, além das pinturas de Cândido Port inari, Manabu 

Mabe, e Tomie Ohtake, para citar alguns nomes. 

O Ministério das Relações Exteriores, desde os anos 1930 e mais intensamente a partir da década de 1960, passou 

a comprar, financiar e promover obras de artes e artistas, além de construir intens o diálogo com as instituições 

do Sudeste brasileiro e seus representantes. Por essa razão, este artigo propõe analisar o Itamaraty a partir de sua 

atuação na escolha e promoção de artistas como representativos da imagem nacional, por meio de seu acervo e 

do patrocínio a exposições nacionais e internacionais. 
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Leandro Marinho Lares; Andréa Portolomeos (UFLA) 

A teoria da ficção nas águas de Jorge Luis Borges 

Wolfgang Iser, em “Os atos de fingir ou o que é fictício no texto ficcional”, explica que o texto liter ário seleciona 

campos de referência para a tematização e a discussão do mundo. Conforme Karlheinz Stierle, em precioso ensaio 

que apresenta a história da ficção, tais campos podem ser a própria ficção, já que ela tem sido assunto da literatura 

desde a Antiguidade. Seguindo esse pressuposto, propõe-se aqui uma análise do “Poema do quarto elemento”, 

de J. L. Borges, numa perspectiva da autorreferencialidade poética como inusitada via de conhecimento do sujeito 

e do mundo, já que, a princípio, trata-se de um procedimento poético que reafirma a autonomia da arte em 

relação ao mundo. Ainda em consonância com Stierle, sugere-se que a tematização da ficção esclarece também 

o fato de que as sociedades humanas se organizam em torno da linguagem – que, na concepção de Rousseau, 

possibilita que não-real ganhe aspecto de realidade. Depreende-se, assim, que as experiências subjetivas 

cotidianas compõem um quadro de ficções não declaradas. Portanto, o estudo da autorreferenciabilidade na 

poesia guarda o potencial de nos conduzir ao entendimento do mundo em que vivemos. 

Leonardo da Silva Rodrigues (UNESP) 

A desconstrução e seu duplo na arquitetura contemporânea 

A presente comunicação tem como objetivo expor uma perspectiva crítica àquele que foi o movimento 

hegemônico no star system arquitetônico das últimas três décadas, o desconstrutivismo, evidenciando seu vínculo 

com a filosofia pós-estruturalista francesa de Jacques Derrida e Gilles Deleuze. Parte-se da caracterização da cena 

desconstrutivista a partir da crítica derridiana à "metafísica da presença", com o intuito de aproximar a 

desconstrução dos binômios opositores da tradição logocêntrica da metafísica ocidental com a confecção do ato 

disjuntivo próprio às construções desconstrutivistas. Com a noção de "différance" e, posteriormente, com as 

considerações de Deleuze acerca das dobras barrocas, pretende-se mostrar como o pós-estruturalismo ofereceu 

um repertório conceitual satisfatório aos arquitetos desconstrutivistas para contestar a planimetria impesso al do 

Movimento Moderno e simultaneamente efetivar uma crítica à representação. Tal crítica, contudo, contribui para 

a transformação da arquitetura em imagem, ao passo que introduz um anti-humanismo que autonomiza a forma, 

o significante, em detrimento do conteúdo, o significado. Essa autonomização acaba por relegar à arquitetura 

uma subordinação ao movimento de valorização creditício próprio ao capital fictício, transformando -a em 

imagem publicitária e submetendo sua recepção estética à um circuito tautológico. 

 

 



43 
 

Liliane Ruth Heynemann (PUC-RJ) 

Rosto e representações da Shoah 

Pretendemos refletir sobre a noção em Emmanuel Lévinas  do rosto de outrem como momento iniciático da 

filosofia, "começo da inteligibilidade", fundamentando uma ética radical desse "outrem que me concerne sem 

aparecer" e determinadas experiências de arte que buscaram representar a Shoah, privilegiadamente a ob ra de 

Felix Nussbaum, "O triunfo da morte", releitura do conhecido quadro homônimo de Pieter Brueghel. Nessa mesma 

direção iremos observar o influente documentário de Alain Resnais, "Noite e Neblina". Nosso esforço é o de fazer 

consistir o conceito de um rosto inabordável mas inescapável em Lévinas e o irrepresentável da Shoah. Trata -se 

ainda de aceitar o convite do filósofo para "girar a filosofia" em direção à uma outra origem "não - grega". 

Lucas Maximiano (EFLCH-UNIFESP) 

Experiência Estética em Friedrich Schiller 

Se em Cícero a história era mestra da vida, para Schiller a beleza é mestra da humanidade, pois “é pela 

beleza que se vai a liberdade”. A famosa tese enunciada, está atrelada ao grande debate da estética no 

séc. XVIII: a filosofia crítica de Kant. Schiller, porém, se desdobra a partir do ponto em que Kant se 

desesperou, ou seja, o domínio do efeito e receptibilidade de uma formação estética, a partir do belo 

e do gosto, com consequências na sensibilidade humana. Este trabalho visa investigar a noção de 

experiência estética, deduzidas pelo filósofo, a partir do conceito de humanidade ideal, concernente ao 

conceito de beleza ideal. Tendo como horizonte a emancipação da humanidade, Friedrich Schiller 

concebe como tarefa da educação estética, a supressão dos dois modos, até então, antagônicos de 

consciência, a qual estaria cindida entre o impulso sensível e impulso formal. A suspensão dos dois 

impulsos é pensada por intermédio de um terceiro, o impulso lúdico. Este impulso seria estimulado na 

consciência através da experiência estética do belo e de objetos singulares da arte. Tal experiência 

conduziria cada ser humano, partindo do estado limitado até o absoluto, da determinação à um mero 

estado de determinabilidade, até o reino do possível. 

Lucas Oliveira de Lacerda (UFC) 

A vidência do impossível em Deleuze 

Deleuze diz que “O grande princípio histórico de Foucault é: toda formação histórica diz tudo o que pode dizer, 

e vê tudo o que pode ver. [...] E nós atualmente: o que somos capazes de dizer hoje, o que somos capazes de ver?" 

(DELEUZE, 1992, p. 120-1). Neste sentido, a formação histórica imporia um limite à percepção, produzindo uma 
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fronteira entre o perceptível (possível) e o imperceptível (impossível), ou seja, entre o visível e o invisível, en tre o 

dito e o não-dito. Deleuze comenta a figura do vidente, como aquele que transcende a fronteira do limite e 

“excede os estados perceptivos” (DELEUZE, 2010, p. 222). Esta comunicação pretende apresentar o conceito de 

“vidência” e a sua relação com o “impossível” na filosofia de Deleuze. "O vidente vê alguma coisa numa situação 

determinada, algo que a excede, que o transborda [...] A vidência tem por objeto a própria realidade numa 

dimensão que extrapola seu contorno empírico, para nela apreender suas virtualidades, inteiramente reais” 

(PELPART, 2009, p. 36). Por isso, o vidente vê o impossível, que é o possível virtualmente real. Portanto, a vidência 

são “percepções em devir ou perceptos, que colocam em xeque as condições usuais da percepção, e que envolvem 

uma mutação afetiva. A abertura de um novo campo de possíveis está ligada a estas novas condições de 

percepção” ZOURABICHVILI, François, 2000, p. 340). 

Lucas Procópio de Oliveira Tolotti (PGEHA-USP) 

Anish Kapoor: entre o vazio e a pele 

O artista indiano residente em Londres Anish Kapoor se configura como um dos artistas contemporâneos de 

maior visibilidade internacional, sendo o autor de obras como Cloud Gate (2004), integrante do Millenium Park 

em Chicago, e Marsyas, exposta no Turbine Hall da Tate Modern em 2002. A poética de Kapoor se aproxima de 

conceitos hindus como auto-geração, ou seja, a espontaneidade na formação do objeto. É dessa maneira que suas 

esculturas, espelhos e grandes estruturas não costumam revelar a “mão do artista”. Porém, seria um  erro 

considerá-lo apenas influenciado por sua origem. De acordo com Homi K. Bhabha, teórico ligado a estudos pós -

coloniais, a obra de Kapoor é cosmopolita, híbrida. Essas características se colocam por meio dos materiais e das 

técnicas utilizados, que revelarão potências estéticas e políticas: o vazio é um tema caro ao artista, e está presente 

direta ou indiretamente em grande parte de sua produção. Das relações que se depreendem desta condição 

emerge a fisicalidade da pele, suas instâncias de afetos e possibilidades de recepção estética. Assim, entre vazio 

e pele, constroem-se – como diz Bachelard – interrelações do dentro e do fora, e a escultura de Anish Kapoor cria 

espaços intersubjetivos, ligando o corpo ao não-corpo e reforçando a potência do entre presente nesta 

transitoriedade, como verificado nas obras My Body Your Body (1993) e Double Mirrors (1998).  

Luciana Allegretti (PGEHA-USP) 

Museu Expandido e Estendido: Formas de apreciação a partir da tecnologia digital 

Este artigo propõe a refletir sobre a apreciação de arte, nos dias de hoje, frente à comunicação tecnológica. A 

cultura, como um organismo vivo, em seus movimentos, gera e produz linguagens. Os lugares em que as cenas 

de recepção se processam são diversos: da visitação in loco à virtual. O sen tido da palavra lugar se potencializou 

com o universo on-line, processando novas formas de receber e sentir arte. O formato museu é o eixo para os 

questionamentos e o projeto Google Art Project – GAP é o corpus referencial que direciona o pensar da 
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problemática. Ele abre possibilidades para vários sentires e escolhas do usuário, na relação com os objetos de 

arte, em uma mediação virtual. Nomeamos de design de apreciação, os novos formatos estéticos, para receber e 

interagir com arte, por sua funcionalidade para com o apreciador. A reflexão é fundamentada e articulada por 

meio das ideias sobre cultura, arte e museus de Iuri Lotman, Milton J. Bennett, Néstor Canclini, Walter Zanini, 

Selma Thomas, respectivamente, entre outros. 

Luis Paulo da Silva (UNESP) 

O espectador participativo na Trilogia Clássica de Christiane Jatahy 

A partir da aproximação da ideia vanguardista de reintegração da arte na práxis da vida, examinada por Peter 

Bürger em sua Teoria da Vanguarda, e da discussão de Claire Bishop em torno da arte da instalação, onde o 

espectador deixa de ser um par de olhos passivos para se tornar membro ativo incorporado à obra, o presente 

trabalho pretende refletir sobre as três peças teatrais que integram a Trilogia Clássica de Christiane Jatahy: em 

Julia, E se elas fossem para Moscou? e A floresta que anda, de modo crescente, o espectador é absorvido e torna -

se parte constituinte da obra, ocasionando uma ruptura com o modelo tradiciona l de teatro, que sempre contou 

com uma plateia alheia e inerte. 

Luísa Bartalini França (FFLCH-USP) 

Arte e técnica em Heidegger 

O trabalho pretende investigar a relação entre técnica e arte em Heidegger, a fim de que se revele a possibilidade 

da arte abrir caminho para um outro modo de ser no mundo. A técnica moderna, enquanto um dos fenômenos 

essenciais da modernidade, revela certa compreensão do ente e da verdade que fundamentam os fenômenos 

dessa era. Além disso, a essência da técnica moderna conduz o homem ao caminho de um determinado desabrigar 

da realidade que corresponda a ela. Esse envio é o destino ao qual pertence o homem.  Justifica-se, então, a 

necessidade da meditação acerca da essência da técnica moderna, na medida em que ela revela o destino do 

desabrigar solicitado ao homem. A armação, que consiste a essência da técnica moderna, é o modo de desabrigar 

que, não somente afasta outros modos de desabrigo, mas também oculta o próprio desabrigar, ou seja, a verdade, 

e por isso é o perigo extremo. No entanto, no seu interior está também o que salva. Por meio da meditação acerca 

de sua essência mostra-se sua relação com a técnica, no sentido da poiesis, de um produzir que traz para frente 

o que surge na presença. O desabrigar poético consiste em outro modo de relação com a verdade. Assim, a arte 

aqui deve ser compreendida através do poético (poiesis) e da verdade (alétheia), o que significa pensá-la fora do 

âmbito da estética, para o qual se deslocou na modernidade. 
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Marcella Imparato (PGEHA-USP) 

Levantes: "possibilidades de uma imaginação política" na exposição de Georges Didi-Huberman 

Este trabalho propõe analisar a exposição Levantes, curada pelo filósofo e historiador da arte Georges Didi-

Huberman, a partir de uma análise das imagens que a compõe e buscando compreender como estas oferecem 

um contraponto ou resistência ao contexto de anestesia estética na contemporaneidade car acterizada pela 

“simulação total”. Levantes é a exposição mais recente do curador e propôs a investigação do gesto de levante 

(termo de Didi-Huberman): gestos de insurgência ou expressão de revolta contra determinada opressão ou 

autoridade absoluta. A partir disso, o curador discutiu sobre as forças que nos sublevam, pensando-as desde a 

indestrutibilidade do desejo de emancipação ao modo como essa insubmissão ganharia forma e sobreviveria nas 

imagens, nos termos de Aby Warburg, como “fósseis” das expressões  da cultura humana. Operando segundo o 

princípio da montagem, Didi-Huberman buscou observar o que poderia ser apreendido quando essas imagens 

são colocadas em relação, reorientando o olhar no sentido de “desconstruir clichês”, referindo -se ainda ao termo 

de Deleuze. Tratou-se, portanto, de investigar as “possibilidades de uma imaginação política” que resistisse ao 

“horizonte das construções totalitárias” . 

Marcelo Mari (UnB) 

A condição periférica nas artes: Mário Pedrosa e Gui Bonsiepe na Unidade Popular de Chile. 

Nos três anos de governo de Salvador Allende, no desdobramento das ações que integraram a Unidade Popular, 

muitas iniciativas de construção de vias alternativas e sem precedentes foram implementadas na vida cultural e 

social do Chile. Duas experiências guardam atualidade com nossos dias, uma delas, a ideia de que era necessário 

a invenção de um design periférico, concebido por Gui Bonsiepe; outra, a ideia de reinvençã o da cultura pela base 

popular por meio da experiência da Cocema, po Mário Pedrosa. As duas experiências caminhavam pela 

antecipação de temas que serão tônica até nossa época, tais como: a exigência de valorização das condições 

existentes para solução dos problemas locais, combate e formação de consciência antagônica ao imperialismo 

norte-americano e pela formação de uma cultura que expresse interesses legitimamente da maioria popular.  

Maria Ilda Trigo (IA-UNICAMP) 

O que pode o artista hoje? 

Esta apresentação propõe-se a refletir sobre o papel do artista no complexo contexto de predomínio das 

tecnologias digitais, de banalização da imagem e de desprestígio da arte contemporânea junto ao grande público. 

A reflexão é um contraponto a duas das questões colocadas pelo Seminário: o que pode a tecnologia e o que 

podem as formas artísticas hoje? Isso porque, embora o artista não seja o único ator do fenômeno artístico, é ele 

que dá início ao processo que resulta em formas artísticas e cabe a ele, portanto, senão responder, ao menos 
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enfrentar essas questões. Em meio ao discurso sobre a ruína das instituições, já exaustivamente repetido, e à 

descrença de grande parte dos pensadores sobre a possibilidade da experiência, inclusive da artística, na 

contemporaneidade, encontra-se o artista, a fazer – ou achar que faz – arte. Considerando esse contexto – aqui 

apenas brevemente descrito –, pretendo filiar-me a uma maneira de compreender esse fazer, dentro daquilo que 

a ele é possível: não como instaurador de uma obra que se justifique em e por si mesma, mas como um propositor 

de experiências afectivas, conforme concebidas por Deleuze e Guatarri em O que é a filosofia?. Serão 

referenciados, além dos já citados Deleuze e Guatarri, outros autores que, a seu tempo e  com diferentes enfoques, 

dedicaram-se a pensar o problema, como Walter Benjamin, Theodor Adorno, Anne Cauquelin e Nicolas Bourriaud.  

Maria Rita Umeno Morita (UNIFESP) 

Nem branca, nem negra - carne, corpo e sujeito racial amarelo nipo-brasileiro 

Carne é um processo de experimentação, não um conceito, na obra do filósofo japonês Kuniichi Uno. Na narrativa 

da experimentação do corpo do dançarino de butô Tatsumi Hijikata, Uno persegue o processo da carne 

experimentada na dança criadora do processo radical da abertura do corpo para a carne.  

Perseguimos o corpo e a carne, que Uno narra de Hijikata, em personagens conceituais racializados na narrativa 

do poder proprietário branco. Personagens que processuam a carne e os corpos gestados p ara si e para os demais 

corpos do território que pisam. Gestados através da invenção de raça, a hierarquia da branquitude aprofunda o 

embranquecimento do poder de um corpo sobre o outro. Nossa personagem conceitual é a narrativa de um corpo 

gestado ora para aprofundar o privilégio da classe proprietária e branca como imagem do corpo de pele branca, 

ora para ser sujeito racializado como diferente (o Outro) do corpo de pele branca. E a carne mais matável é a 

carne de pele negra. Onibaba, nem branca, nem negra e ora amarela; nem mulher, nem demônia; nem carne, nem 

corpo. Nossa personagem conceitual pinça a carne através do recurso narrativo e encontra o processo do corpo 

nos discursos de racialização de território racista, machista e escravocrata de Brasil.  

Mariana Lins Costa (UFS) 

A crítica esopiano-revolucionária de Nikolai Dobroliúbov 

Nikolai Dobroliúbov inflamou a juventude populista russa à ação política como ninguém. Em conjunto com 

Tchernichévski, transformou o jornal "O contemporâneo" no mais lido da época, sendo as suas críticas literárias, 

segundo ninguém menos do que Dostoiévski, praticamente as únicas lidas. Em grande medida, foram as suas 

críticas que estabeleceram um modelo, um ideal, um protótipo revolucionário para o movimento populista. 

Denominados por Engels Lessings socialistas, se ambos os ativistas políticos se detiveram em questões refer entes 

à estética e, em especial, à literatura, isso se deveu principalmente à ausência de liberdade política que marcava 

a Rússia de então. Dobroliúbov compreendia que apenas uma espécie de transformação espiritual da intelligentsia 

seria capaz de propulsar uma transformação radical nas condições de existência de uma população de 
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esmagadora maioria serva e iletrada. Para isso, reelaborou o papel do crítico literário. Renunciando à condição de 

“cultivador do gosto estético do público”, tomou para si o papel de revelar não o que o autor quis dizer, mas o 

que ele disse, ainda que de modo não intencional, ao representar os fatos da vida. Com isso, o crítico torna -se 

uma espécie de coautor não convidado e muitas vezes indesejado, mas o que, no seu caso, permitiu converter 

romances e heróis inofensivos em chamadas bastante eficazes para ação. 

Mariana Teixeira Elias (ECO-UFRJ) 

A imagem como arma no trabalho de Rabih Mroué 

O presente trabalho tem como objetivo o estudo da imagem como arma de protesto, mecanismo de re sistência 

e prática política. Alicerçado nesse pressuposto, emprega-se como exemplo o artista libanês Rabih Mroué e sua 

palestra-performance intitulada “Revolução em Pixels” (2012), na qual o artista propõe uma história contada pelos 

vencidos, diretamente da revolução. Exibe ao espectador uma imagem de horror que carrega consigo uma 

questão reflexiva. Influenciado pela violência de uma guerra civil e a violência das imagens que ela gerou, a obra 

de Mroué atua como uma voz em constante desenvolvimento, uma voz que realiza um manifesto, uma "imagem 

arma” que tem como alvo o opressor. Com olhar analítico, o artista revisita momentos da história de seu país e 

propõem a retenção dessas imagens na memória e na história, funcionando como um testemunho dos 

revolucionários e operando como resistência ao regime, constatando “que a imagem também se projeta, da 

mesma forma que um coquetel molotov arremessado.” (LEANDRO, 2014).  

Natalie Mireya Mansur Ramirez (ECA-USP) 

A disputa de narrativas estéticas sobre a maternidade na performance Boca Silenciosa/Estômago 

Gritante 

Na performance Boca Silenciosa/Estômago Gritante é utilizada uma variedade de materiais remetentes ao 

universo infantil e feminilizante em contraste com materiais ligados ao universo masculino devido ao seu uso 

cotidiano. Na ação, brinco com esses materiais, pervertendo seu significado comum. No primeiro momento, os 

objetos cortantes estão "escondidos" embaixo da camada extensa de algodão, a qual cobre todo o solo delimitado 

para a performance. Ao finalizá-la, embrulho em pacotes de presente os fragmentos do resultado deste brincar. 

É simbólico embrulhar bonecas e brinquedos destruídos e sujos e entregá-los ao público, pois dessa forma eles 

não cumprem mais a sua função social. Os brinquedos, segundo Walter Benjamin em seu livro Reflexões Sobre a 

Criança, o Brinquedo e a Educação, em determinado contexto cultural, podem se tornar estruturas ligadas a 

manutenção de um aspecto ideológico ou cuja finalidade seja desconstruir este aspecto dominante. Nes te caso, 

e segundo a percepção do próprio público presente na performance, a ação como um todo está relacionada à 

ideia de maternidade crua. Este termo, o qual irei utilizar durante a comunicação, visa trazer à tona a discussão 
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de importantes aspectos que não são dialogados no meio social com a mesma intensidade com que se romantiza 

a maternidade, através de uma reflexão estética sobre a performance. 

Olívia Lagua (FFLCH-USP) 

A teatralidade e o estatuto do real 

Se trata de pensar a questão da recepção da obra cênica no contexto do cotidiano, em um espaço público, em 

que se ausenta a expectativa de se ver teatro: um artista que se instala no espaço e propõe uma imagem 

extracotidiana, um ruído. Qual a percepção que esse então público, configurado pelo acaso, te m tanto da obra 

que a ele se oferece quanto do próprio entorno que o circunda? Nessa análise, se intenta discutir as noções de 

representação, ficção e realidade no teatro e na performance, dentro do contexto de um teatro pós -dramático. 

Através do conceito chave de teatralidade, discutido por Josette Féral, se pensa como se dá os mecanismos de 

instauração de uma semiotização do espaço por parte do espectador ativado. Assim, nessa relação entre público 

que percebe o extracotidiano e sujeito artista que propõe imagens através do gesto, o estatuto do entorno é 

alterado, recriado, multiplicado em suas potências de significação. A discussão gira em torno da análise da 

performance “Animal Laborans”, do Coletivo Parabelo, realizada na Praça da Sé, em São Paulo (2010 ), em tensão 

com reflexões de pensadores como Féral, Hans-Thies Lehmann e Maurice Merleau-Ponty. 

Paola Mayer Fabres (ECA-USP) 

A arte “socialmente engajada” e a demanda por novos parâmetros analíticos: o caso Vaga em campo de 

rejeito 

Percebe-se atualmente a proliferação de práticas artísticas “socialmente engajadas” que se constituem a partir de 

imersões em locais específicos e que tem na compreensão daqueles processos sociais o ponto de partida para 

serem desenvolvidas. Essas práticas intensificam a revisão de pontos modernos, como a ideia de autoria, a 

demanda por uma esfera autônoma de produção e a noção de experiência estética. Ao perceber essas questões, 

esses trabalhos artísticos tem demandado um novo conjunto de parâmetros analít icos por parte do crítico ou 

historiador que escreve sobre eles, já que pedem uma compreensão aguda sobre um determinado local, exploram 

formas complexas de autoria, assinalam pensamentos interdisciplinares e substituem o pensamento estético 

objetual por lógicas processuais irregulares e alargadas no tempo. Desse modo, partindo do trabalho Vaga em 

campo de rejeito da artista brasileira Maria Helena Bernardes, elaborado no interior do Rio Grande do Sul, o 

objetivo dessa comunicação é observar as idiosincrasias que caracterizam esse tipo de trabalho e refletir sobre a 

necessidade de testarmos novos procedimentos metodológicos que auxiliem a análise dessas práticas. Para tal, 

serão utilizados os apoios teóricos de Grant Kester e Reinaldo Laddaga, bem como comen tários e entrevistas da 

própria artista, de modo a observar as narrativas em primeira pessoa sobre o trabalho em questão.  
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Patricia Helena dos Santos Felício (ECA-USP) 

Alegoria e Redenção em Le livre d'image 

Le livre d'image, último filme de Godard, faz parte de um extenso conjunto de ensaios em vídeo, numa estética 

altamente tributária do seminal Histoire(s) du cinéma. Composto por material de arquivo de diversos períodos e 

origens, de caráter altamente fragmentário, Le Livre d’image é um filme profundamente alegórico, no sentido 

dado ao termo por Benjamin, gerando uma descontinuidade entre imagem e significado, que interrompe a falsa 

aparência de unidade localizada no símbolo. O fragmento como forma para Godard, assim como p ara Benjamin, 

tem como premissa a incompletude essencial que ele representa, oferecendo assim um entendimento da arte e 

da história como projetos abertos de rememoração e renovação. Essa forma dissociativa e disjuntiva de seu estilo 

tardio, que trabalha para negar qualquer senso imediato de entendimento final, não objetiva a destruição da 

síntese ou do significado enquanto tal, mas sim a subversão das estruturas hierárquicas e restritivas da gramática 

dominante da comunicação, a fim de construir novas formas de narrar, argumentar, refletir, ver e sentir. Le livre 

d’image pode ser visto, portanto, não apenas como uma tentativa de resgate de instâncias históricas particulares, 

mas como uma ferramenta de figuração de uma imanente possibilidade de resistência e mudança histórica. 

Paulo Ferreira de Carvalho Neto (UFU) 

Insurgências de um provocador, um conceito em Flávio de Carvalho 

O legado do artista Flávio de Carvalho (1899-1973) engendra um fluxo constante de atuações a se desdobrar na 

cena política em diversas linguagens artísticas, seja em sua arquitetura modernista, no traço expressionista dos 

desenhos e pinturas, no caráter anticlerical da dramaturgia. Flávio de Carvalho expressa de maneira atuante o 

sentimento de revolta contra o traçado anacrônico da cultura colonial cristã, e em atuações artísticas dispõe seu 

corpo como conceito e matéria em uma atitude provocativa de experiências. Mas qual espaço o trabalho de Flávio 

de Carvalho deixa na tecitura social e política? Este trabalho busca compreender e analis ar a importância do artista 

pelo viés de suas principais "experiências": a primeira em 1931, pela provocação ao caminhar em direção contrária 

à procissão de corpus christi mantendo na cabeça o chapéu. A segunda em 1956, também no mesmo centro da 

capital paulista, o artista percorre as ruas trajado de blusa larga com babados, saia curta, meias de náilon e 

sandálias de couro. Este traje denominado "new look" se estabelecia como a proposta adequada de vestimenta 

pra o homem habitante dos trópicos a rematar a série de estudos sobre dialética da moda que o artista iniciara 

anos antes à preposição. Flávio de Carvalho acionava seu corpo como provocação e que na insurgência viesse 

desvendar como o homem se comporta na esfera psicossocial e os desmembramentos no futu ro. 

 

 



51 
 

Paulo Jorge Barreira Leandro (UECE) 

Imagens de resistência a partir da clown-performance "Gaiolas" 

O presente trabalho possui dupla via: a 1a é caracterizada pela descrição do do meu processo de criação e 

realização da clown-performance 'Gaiolas' em 2014, no contexto político da Greve dos professores, no CH da 

UECE. Posteriormente, esta, foi apresentada no Ato de comemoração da luta antimanicomial, bem como, na 

Ocupação política no IPHAN/CE, por ocasião da redução do MinC a status de secretaria da educação no Governo 

Temer em 2016. A 2ª via, sendo conceitual, desdobra-se filosoficamente tendo a arte como horizonte crítico-

criativo no pensamento de Bergson-Deleuze-Guattari. O ponto de partida deste horizonte é a própria 

performance como linguagem, perpassada pelo gênero trágico-cômico de uma imagem diferenciada de clown e 

sua relação com o CMI. Neste sentido, este misto quente (1ª e 2ª via) tendo surgido como produção de 

agenciamentos, através da comicidade crítica, continua a durar e mover a realidade seja com foco no conceito, 

seja com foco na obra de arte, mas sempre se movendo sorrateiramente contra o capital e o fascismo. Aqui, O 

riso, O anti-édipo e Mil platôs são ferramentas de fusão para compreender a clown-perfomance 'Gaiolas' como 

dispositivo de resistência ao mesmo tempo que o pensamento se produz como resistente pelo seu próprio modo 

de criação e de se produzir na realidade. 

Pedro Gabriel Amaral Costa (FFLCH-USP) 

O mito do bom selvagem como elemento da identidade brasileira: A representação indígena na tela A 

primeira missa no Brasil 

Em 1861 o pintor Victor Meireles de Lima apresentou ao Salão de Belas Artes de Paris a tela que ficaria conhecida 

como a primeira de suas obras primas e uma das telas mais conhecidas da arte brasileira do século XIX. A primeira 

missa do Brasil foi a primeira tela brasileira aceita pelo salão anual francês, um feito que  rendeu reconhecimento 

nacional ao artista. Aos olhos da corte e da burguesia carioca, Meireles havia criado uma obra capaz de expressar 

o nascimento de uma nação. O quadro figura o instante em que os europeus celebram a primeira missa cristã 

junto aos índios. A primeira liturgia celebrada no território recém descoberto cristaliza a união entre os povos que 

marca o surgimento de uma nação, um princípio idealizado a partir da união do conquistador europeu com os 

selvagens do Novo Mundo. A perspectiva positiva dos indígenas retratada no quadro de Meireles tem um longo 

percurso desde 1500. É na carta de Pero Vaz de Caminha que se encontra a primeira descrição positiva dos índios 

mesmo que ali e é a partir do testemunho do escrivão da frota de Pedro Álvares Cabr al e posteriormente do 

missionário Jean de Léry que Montaigne e Rousseau constituirão, nas palavras de Sérgio Buarque de Holanda, 

uma “Visão do Paraíso”. Essa perspectiva informa os românticos que influenciam Victor Meireles, firmes 

defensores da bondade, da bravura e honradez dos índios sacrificados durante construção da nação brasileira.  
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Rafael Henrique Viana Sertori (ECA-USP) 

Expressão Estética e Sublime no Tanztheater de Pina Bausch 

Nesta comunicação, discutiremos como a construção de uma nova gramática dos corpos proposta por Pina 

Bausch (1940-2009) - bailarina alemã, coreógrafa e diretora da companhia Tanztheater Wuppertal de 1973 a 2009 

- extrapolou os paradigmas da comunicação, resgatando a força de implicar afetivamente os sujeitos na abertura 

às transformações estruturais da sensibilidade. Assim, partimos da suposição de que aspectos que são da ordem 

do invisível, do inconsciente e do espírito humano podem ser consubstanciados por meio da estética presente no 

Tanztheater de Pina Bausch. Desse modo, mobilizaremos os conceitos de expressão estética e sublime a fim de 

ampliarmos os modos de percepção, recepção e reflexão de sua obra na atualidade. Na medida em que suas 

coreografias buscavam expressar aquilo que não é possível nominar; aquilo que causa inquietude, perplexidade, 

dor; aquilo que não encontra uma gramática de fácil acesso, significação e apreensão, a corporeidade apresentada 

por sua estética desestabilizou as noções já conhecidas de corpo, atuando na produção de novas subjetividades 

e na construção de espaços de emancipação. Tal afirmação nos leva a propor que sua obra pode ser considerada 

como uma “estética do invisível”, levando o fruidor à uma “autêntica experiência do espiritual”. Autores como 

Jean-François Lyotard e Vladimir Safatle serão trazidos à tona para nos auxiliar em tal reflexão.  

Rafael Zacca Fernandes (UFRJ) 

Uma poética da desaceleração das imagens: desastre e melancolia em Marília Garcia 

Marília Garcia é uma poeta do desastre. Podemos dizer que vivemos ainda na era das catástrofes – aproveitando 

aquele epíteto que Eric Hobsbawm deu para o século XX. O rompimento de barragens, as enchentes, os 

assassinatos em massa, a política de morte do Estado contra áreas vulneráveis, o aniquilamento de povos 

indígenas, tudo isso e mais constituem matéria do nosso cotidiano. E o cotidiano foi ele mesmo convertido em 

um acúmulo de choques e pequenas catástrofes, como explicitou Walter Benjamin em seu diagnóstico de 

transformação da vivência na modernidade, principalmente nas grandes cidades. A esse propósito destacou como 

Charles Baudelaire fora um poeta que mergulhara no reservatório de energia das metrópoles para fazer de sua 

própria poesia um choque contínuo. Outra forma de tentar aparar e compreender esses choques e esses desastres 

é pela via da desaceleração. Esta apresentação busca demonstrar como, principalmente em Câmera Lenta, o 

procedimento poético por excelência da poeta Marília Garcia é a desestruturação temporal do s fenômenos, 

abrindo, para nós, uma espécie de inconsciente ótico da catástrofe. Veremos como aparece, no processo, uma 

anacronia melancólica das imagens. 
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Raquel Machado Fernandes (PGEHA-USP) 

Olhar estético na cultura popular: o jongo da Associação Cultural Jongueira do Tamandaré, em 

Guaratinguetá 

Este trabalho se dispõe a analisar os elementos estéticos que compõem e mantêm o jongo, manifestação cultural 

popular afro-brasileira envolvendo música percussiva, dança com formação de roda, e cantoria com elementos 

mágico-poéticos. Como objetivo específico, esta análise irá se concentrar nas práticas realizadas pela Associação 

Cultural Jongueira do Tamandaré, em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, cujos participantes são descendentes 

de ex-escravizados que trabalharam nas fazendas de cana-de-açúcar e café daquela região, local em que se 

começou a praticar o jongo no fim do século XIX, e onde a tradição permanece até os dias atuais através da 

recriação das memórias coletivas e da manutenção do contexto social das comunidades praticantes. Para tal 

análise, serão empregadas as teorias da filosofia pragmatista, com foco nas reflexões de John Dewey e sua 

proposição de estetização da vida, e nas ideias discutidas por Richard Shusterman em sua análise da estética 

popular. Tentando distanciar o olhar das clássicas belas-artes, esses autores se dirigem a outros espaços do fazer, 

do apreciar e do experienciar estético, direcionando o foco para atividades do dia a dia e manifestações artísticas 

não comumente enquadradas como “grandes artes”, mas que possuem valor artístico por seus elementos 

estéticos, e por seus contextos histórico-sociais. 

Renan Ferreira da Silva (FFLCH-USP) 

A respeito da representação do irrepresentável em Jacques Rancière 

A presente comunicação pretende discorrer sobre as considerações de Jacques Rancière a respeito da 

impossibilidade de representação na arte, isto é, sobre se há ou não um irrepresentável na  arte. Contrariamente 

ao uso inflacionado da ideia de irrepresentável, o qual abarca os mais diferentes fenômenos, processos e 

concepções, Rancière questiona as condições pelas quais o próprio conceito de irrepresentável é elaborado. Se 

podemos identificar a sua existência, é somente no interior de um regime específico de pensamento da arte, 

denominado pelo filósofo de “regime representativo das artes”, o qual fundamenta -se no sistema clássico da 

mímesis e na harmonia entre as esferas da poíesis e da aísthesis. Nele, dada representação deve obedecer a um 

conjunto de regras que definem as suas relações de visibilidade e significação, determinando as propriedades de 

seus temas, e proporcionando uma submissão do visível ao dizível. Diversamente, com o “regime e stético das 

artes”, o qual representa a derrocada do sistema representativo, a noção de irrepresentável passa a não ter um 

conteúdo determinado, expressando a ausência de uma relação estável entre visibilidade e significação. 

Paradoxalmente, é nesse regime marcado pela ideia de uma arte antirrepresentativa que a possiblidade da 

representação é ampliada, e o conceito de um irrepresentável suspenso. 
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Renata Amado Sette Mosaner (PGEHA-USP) 

Entre enigma e clichê: a recepção da obra fotográfica de Francesca Woodman 

O trabalho da fotógrafa norte-americana Francesca Woodman (1958-1981) foi retomado por críticos significativos 

inicialmente em 1986, em um catálogo publicado por ocasião de sua primeira exposição póstuma. Amplamente 

conhecida no universo fotográfico por seus autorretratos em preto-e-branco, Woodman produziu mais de 

oitocentos negativos, alguns vídeos e livros de artista. Parte preponderante de sua obra resguarda um forte 

caráter enigmático, imagens de "beleza difícil", no sentido de Jean Galard. Mergulhadas em "zonas de 

indeterminação", como diria Baudrillard, as imagens são marcadas por cenários em decadência, fragmentações, 

elementos nebulosos e obscuridades inquietantes, como a indiscernibilidade entre o animado e inanimado. A 

partir de 1992 até o presente (2019) - com exceção de 1997 - Woodman teve o seu trabalho exposto todos os 

anos, contando, na maioria das vezes, com publicação de catálogos. Considerando que para Solomon -Godeau, a 

fotógrafa trilhou esse caminho singular "da obscuridade à fama", tornando-se "uma espécie de figura de culto 

por razões que excedem os aspectos formais e estéticos de sua produção" (2014), questionamos em que medida 

a hipervisibilidade das imagens e a progressiva exposição das mesmas (ainda que em um circuito reduzido) pode 

ter sido capaz de desgastar esse caráter enigmático de tais fotografias. 

Renata Magri Alonge Bonfim da Silva (UNESP) 

Matéria contra formas: pintura informal na França do pós-guerra e a dissolução da figuração na arte 

moderna 

De grande relevância são as extremas rupturas e transformações ocorridas na produção artística ocidental a partir 

da segunda metade do século XIX e ao longo do século XX. Considerando esse contexto de rupturas radicais em 

relação à arte tradicional - tanto no plano das temáticas/problemáticas tratadas pela arte quanto no plano dos 

meios e estéticas -, vale destacar as transformações ocorridas no campo da pintura, as quais se expressam nas 

novas concepções de pintura/quadro/espaço pictórico e nas práticas de dissolução da figuração tradicional na 

emergência de novos modos de figurar e até mesmo, num extremo de ruptura, na negação completa da 

figuração/representação. Essa negação fez-se presente na produção pictórica da França do pós-Segunda Guerra, 

a qual apresentou práticas pictóricas profundamente transformadoras da concepção e execução da pintura, 

práticas que produziram "un art autre", uma arte desvinculada do paradigma tradicional, uma arte informal, bruta, 

matérica, na qual a forma é subordinada à matéria. A comunicação proposta visa expor uma reflexão a respeito 

dessa produção pictórica surgida na França nos anos 1940-50 – tendo em vista sobretudo a produção de artistas 

como Jean Fautrier, Wols e Jean Dubuffet – e da dissolução da figuração na pintura moderna e da crise da tradição 

pictórica ocidental enquanto problemáticas norteadoras. 
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Roberto Carlos Conceição Porto (UNESP) 

Crítica de arte, verdade, obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica e a estética do capitalismo: 

crítica de arte e estética em Walter Benjamin 

Walter Benjamin é um pensador de “limiares” [Schwellen], os quais indicam “movimento”, “passagem”, “zona”, 

“fluxo”, diferentemente de “fronteira” [Grenze], que sinaliza algo bem delimitado e intransponível. Desta forma, 

esta pesquisa propõe-se a analisar a estética e a obra de arte a partir de quatro temas limiares benjaminianos: (1) 

o conceito de crítica de arte no romantismo alemão, tema de sua tese de doutorado, em que analisa -se o 

“medium-de-reflexão” [Reflexionsmedium] romântico ad infinitum como maneira de superar ser e posição e 

centralizar a arte; (2) a possibilidade de a verdade ser transmitida através da beleza estética no prefácio 

epistemológico-crítico do drama barroco alemão; (3) a perda da aura da obra de arte na época de sua 

reprodutibilidade técnica, isto é, a perda de sua unicidade, mas que ainda possibilitaria a emancipação das massas, 

em contraposição à indústria cultural adorniana; (4) a estética do progresso-catástrofe do capitalismo e de suas 

relações de produção, onde Benjamin abordara a capacidade da alegoria de representar exatamente o não -ser 

que ela apresenta, mostrando as ruínas da história, vislumbrando a mercadoria arrancada de seu contexto e 

formando uma “fantasmagoria” que encobre o valor de uso do valor de troca, além da imagem do progresso 

capitalista como uma catástrofe, deixando destroços sobre destroços. 

Ruy Luduvice (FFLCH-USP) 

Sobre o lugar da violência na arte contemporânea brasileira 

Através da análise de algumas obras de arte realizadas 2018 e 2019 por artistas brasileiros, pretende -se entender 

o lugar que a representação da violência tem ocupado na criação contemporânea em artes visuais. Examinaremos 

trabalhos do Coletivo Lâmina, Giselle Beiguelman, Randolpho Lamonier, Regina Parra e Renan Marcondes, 

trabalhando com a hipótese de que há, no cenário nacional, certo esgotamento dos paradigmas estéticos da dita 

arte relacional, influente entre nós, por exemplo, em importantes edições da Bienal de São Paulo (notadamente 

as dos anos de 2014 e 2016). Tal esgotamento daria abertura para novas formas de incorporação da violência na 

imanências das formas artísticas desses trabalhos, alterando percepções das relações entre estética e política e 

entre arte e sociedade, com especial atenção os modos de recepção pelo público que esses trabalhos 

possibilitam.Caberá, evidentemente, circunscrever mesmo que de modo precário o campo semântico do conceito 

de violência, o que se pretende fazer no corpo a corpo com os trabalhos selecionados. 
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Solange de Oliveira (FFLCH-USP) 

Judith Scott, a tecelã da duração 

A velocidade, trunfo da tecnologia, é grande fator de risco ao qual se expõe a sociedade pós -moderna, talvez, a 

humanidade, acusa Paul Virilio. Analogamente, a produção artística prolifera à medida da expressão fugaz, 

esmaecida pela miríade intermitente de imagens. Há pouco mais de um século a fruição têm sido mediada, prática 

de arbitragem do gosto a serviço do mercado, também aliado da aceleração. Paradoxalmente, nesse mesmo 

período, se intensifica a busca por refúgio na alteridade distante, quando a expressão exígua, absorvida pelo 

nivelamento, exige da liberdade, reivindicando direito político. A inquietação premente é sobre o que, de fato, 

retira o fazer arte, do âmbito do fazer ordinário. Com o aporte da filosofia bergsoniana, esse trabalho propõe 

reflexões sobre a temporalidade na obra da estadunidense Judith Scott. Por ter nascido trissômica e surda, a 

criadora não foi alfabetizada e consumiu boa parte de sua vida em instituições. É, portanto, iletrada e inapta para 

a comunicação verbal/textual, mas elegeu imagens como privilégio expressivo. O acervo frequenta o circuito 

internacional das artes e, mais veementemente, o campo Outsider Art, e  é um elogio ao desengajamento da vida 

pragmática — espacializada, segundo H. Bergson. Judith Scott tem especial habilidade para a duração, tece o 

devir em um mergulho profundo e desafia os tempos de feitura e de fruição em plena era da velocidade.  

Thais Kuperman Lancman (UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE) 

A écfrase revisitida em o museu da inocência, de Orhan Pamuk 

O presente trabalho, parte de pesquisa de Doutorado em andamento, busca discutir o conceito de écfrase à luz 

do romance O Museu da Inocência, de Orhan Pamuk. A obra é permeada por descrições dos objetos expostos no 

museu de mesmo nome, inaugurado pelo autor em Istambul, como se o leitor também fosse um visitante do 

espaço. Em um primeiro momento, é relevante situar o romance nos debates acerca  da écfrase, entendendo as 

mudanças no próprio conceito conforme a literatura e as artes visuais se transformam, segundo as reflexões de 

Claus Clüver, justificando a caracterização das menções ao museu no romance como passagens ecfrásticas. Uma 

vez que romance e museu foram criados de forma conjunta por Pamuk, o caráter mimético da écfrase se coloca 

como discussão fundamental a ser feita na análise dessa obra à luz das teorias da intermidialidade. Ademais, 

propomos uma discussão acerca da transposição midiática como ferramenta de memória, uma vez que consiste 

em uma via de mão dupla em que o romance retrata o museu e vice-versa, tendo ambos como um registro do 

vivido e desejo de rememoração. Buscaremos analisar os efeitos de sentido dessa relação, partindo p rincipalmente 

da ideia de que a obra literária seria também o catálogo do museu. 
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Thiago Gil de Oliveira Virava (ECA-USP) 

Memória e história, presente e passado: a imagem do Monumento às Bandeiras nas obras de Jaime 

Lauriano e Maria Thereza Alves 

A proposta da comunicação é apresentar alguns resultados do projeto de pesquisa "O Monumento às Bandeiras 

como processo: do presente ao passado", coordenado pelo Prof. Dr. Tadeu Chiarelli e pelo proponente. O projeto 

consiste em uma investigação da presença de imagens do Monumento às Bandeiras, de Victor Brecheret, em 

obras de artistas contemporâneos brasileiros, com base na qual são analisados diferentes modos de 

ressignificação desse monumento. Desde sua inauguração em 1953, a obra é um marco não apenas na paisagem, 

mas também no imaginário da cidade, multiplicando-se em diferentes corpos, desde reproduções em cartões-

postais, selos, pôsteres, capas de revistas, canecas, panos de prato e outros objetos de recordação, até as milhares 

de fotografias digitais tomadas diante da escultura e compartilhadas nas redes sociais por turistas e moradores. 

Junto à seleção de obras de artistas, esses outros modos de circulação de imagens do monumento perfazem o 

corpo de objetos de análise do projeto. Nesta comunicação, serão apresentadas obras de Jaime Lauriano (São 

Paulo, 1985) e Maria Thereza Alves (São Paulo, 1961), produzidas entre 2014 e 2017. Ambos se voltam para a 

imagem dos bandeirantes para questionar não apenas sua reiteração como símbolo da identidade paulista, m as 

também a permanência na sociedade contemporânea do genocídio e marginalização de negros e indígenas.  

Valdir Pierote Silva (PGEHA-USP) 

O vídeo Zero Latitude de Bianca Baldi: elementos contranarrativos sobre a colonização da Bacia do 

Congo no século XIX 

Trata-se de discutir alguns elementos mobilizados pelo vídeo Zero Latitude (9’24’’ - 2014), produção da artista 

contemporânea sul-africana Bianca Baldi. Nesse trabalho, ela aborda, entre muitos aspectos, a construção de uma 

narrativa colonial sobre a invasão e expropriação das terras e dos povos da região da Bacia do Congo, na África 

Central, por grupos franceses e belgas no século XIX. Baldi articula objetos e modelos de mundo que operaram 

para criar uma narrativa romantizada dos processos de colonização sob uma ideia de projeto civilizatório. Nesse 

sentido, a artista aciona a figura arquetípica do viajante de terras incógnitas e realiza uma espécie de investigação 

genealógica que reposiciona, no presente, várias linhas abafadas por historiografias oficiais , desnaturalizando 

noções racionalistas de progresso e rememorando a violência das invasões europeias na região. Nesse sentido, o 

episódio tratado nessa obra parece se configurar como uma latitude zero, um ponto inicial ou espaço derivativo 

de um tipo de colonização influenciada por ideais iluministas de certo grau de dignidade inerente a pessoa 

humana, o que já não permitia narrar o empreendimento colonial em sua crueza, exigindo uma versão romântica 

do terror e da barbárie. 
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Victor Próspero (FAU-USP) 

Kenneth Frampton entre a retaguarda tectônica e a afirmação do espaço público 

A comunicação trata da abordagem teórica e historiográfica do de Kenneth Frampton, historiador da arquitetura 

importante nos debates e revisões críticas do modernismo arquitetônico nos anos 1970, atuante até os dias de 

hoje. Fundador do IAUS e da revista Oppositions, Frampton esteve em constante embate com diferentes visões 

em um momento em que arquitetos entravam em contato com variadas correntes de pensamento como a 

fenomenologia, a linguística, o pós-estruturalismo, a psicanálise e a teoria crítica. 

Partindo de uma combinação heterodoxa entre teoria crítica frankfurtiana, Hannah Arendt e Heidegger, o 

historiador buscou afirmar a necessidade de uma arquitetura crítica à racionalidade instrumental e resistente à 

lógica do consumo. Para Frampton, frente à profusão ilimitada de imagens em um mundo que se fragmentava, e 

à apropriação dos vanguardismos pela cultura do consumo, seria fundamental assumir uma postura de 

“retaguarda” e afirmar a concretude das relações, a partir de um olhar para as obras como artefa tos humanos e 

testemunhos da história, para a tectônica como poética da construção e dos materiais em seu tensionamento e 

recepção tátil, bem como defendendo a centralidade da construção do lugar e do espaço público a partir da 

arquitetura. Interessa tratar criticamente das contradições e potencialidades de pontos fundamentais da 

abordagem do autor. 

Vinícius de Oliveira Prado (FFLCH-USP) 

O mito da crítica: Octavio Paz leitor de Marcel Duchamp 

Como ler a interpretação do poeta Octavio Paz acerca do quadro O Grande Vidro (1923) ou La mariée mis à nu 

par ses cèlibataires même... de Marcel Duchamp? Em sua obra Marcel Duchamp ou o Castelo da pureza, Octavio 

Paz apresenta uma leitura do que considera ser “o mito da crítica”, isto é, o último grande mito do ocident e, uma 

vez que, graças ao seu caráter crítico, este mito se volta contra si mesmo e seus preciosos mecanismos de 

desconstrução. O Grande Vidro seria, portanto, um gesto poético e intelectual capaz de fundar uma constelação 

de ideias, mas sua importância residiria em fazê-lo num universo cuja passionalidade crítica não possibilitaria 

nenhuma analogia significativa, nenhum universo de sentido, devido à onipresença de certa racionalidade técnica 

que escamotearia os objetos e o próprio estofo da vida. O ponto desta obra é que ela se contrapõe a este universo 

técnico valendo-se de seus próprios pressupostos. Vantagem possibilitada graças à metaironia duchampiana, a 

mesma presente nos ready-mades. Ao converter a crítica em mito, o autor desnuda sua condição de des truidora 

do sentido, apesar de também construir suas metafísicas técnicas e estéreis. Discutiremos as possibilidades 

abertas por tal obra e o que a crítica da crítica, sua conversão em mito, nos diz a respeito desta atitude filosófica 

presente no ocidente desde Kant. Como pensar o erotismo num mundo dominado pela técnica e pela crítica?  
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Vítor Silva Freire (EACH-USP) 

A responsabilidade é do emissor: necessidades, tentações e resistências no contato de artistas e 

produtores com o público 

Esta apresentação dá continuidade a meu Mestrado na EACH/USP, no campo dos Estudos Culturais. Isto significa 

que, ao olhar para a atividade cultural, somo o contato com o mundo ao redor e um posicionamento assumido 

como autor. Tal Mestrado debruçou-se sobre a relação do teatro com um espectador não especializado cada vez 

mais distante. Agora, esta preocupação surge aqui em primeira pessoa, carregada dos resultados de uma pesquisa 

acadêmica e de 15 anos de experiência como artista e produtor. Expandindo para  além dos contornos teatrais, 

pretendo provocar e dialogar sobre uma das facetas que surge – e é constantemente abafada – nos debates sobre 

recepção artística. O público é (mesmo) desejado? Se, ao tratar da arte, falamos de recepção, implica -se que há 

um emissor. Se, ao assumir uma missão sociopolítica da arte, a comunicação falha, de quem é a responsabilidade 

imediata? O quanto a reação em comunidade dos artistas não passa pelo fechamento de sua arte em si? O quanto 

estamos dispostos a arcar com as dores de se movimentar em prol do público, talvez, inclusive, modificando 

formas de produção? Se reiteradamente lamentamos os resultados da recepção, qual é o papel do emissor?  


