


MESA 1 - RESISTÊNCIA  - 9 / OUT  - 9h30  a 12h  -  mediação: TADEU CAPISTRANO - UFRJ

Beatriz Pimenta Das diásporas às incertezas: da ilha 
dos museus à documenta Profª EBA UFRJ arte contemporânea, história, 

Ilha dos Museus, Documenta 

Morgana Gomes Intermedialogias Mestranda Artes 
Cênicas UFBA

interferência ambiental, estética 
relacional, poética micropolítica

Bruno Gomes de 
Almeida

Arte e produção de subjetividade 
no mundo contemporâneo Mestrando UERJ Contemporaneidade; Produção de 

subjetividade; Resistência

Guilherme Delgado Inserções em circuitos clandestinos Doutorando UERJ Clandestinidade, espectador 
emancipado

Diego Kern Nietzche está Morto (DEUS) Mestrando UFES Inscrição Pública – Antagonismo – 
Hegemonia – Espaço Público

MESA 2  - CORPO  - 9 / OUT  -  9h30  a 12h  -  mediação: VIVIANE MATESCO  -  UFF

Bárbara Castro Arte interativa como experiência de 
um intervalo corpóreo Mestranda UFRJ intervalo, percepção, corpo, 

indeterminação, interação

Luiza Crosman Paisagem como corpo como lugar 
como processo Mestranda UERJ Paisagem, processo, corpo,

 ação

Nena Balthar Corocorpografia Doutoranda UERJ Corpo; desenho; performance

Nívea Faria de Souza A roupa na iminência de ser 
protagonista da arte Mestre UERJ Roupa; performance; arte

Sara Panamby Rosa 
da Silva Quando o ar acaba Mestranda  UERJ monstro, diferença, performance, 

extremo, corpo

MESA 3  -  IMAGEM  -  9 / OUT  -  13h30 a 16h  -  mediação: FERNANDO GERHEIM  -  UFRJ

Joice Henck Da imagem à imagem: técnica e 
tecnologia Mestranda UERJ

Imagem; Estética tecnológica; 
Ambientes simulados; 
Imersão interativa

Nycolas Albuquerque
Apoderamento imagético do 
Nordeste: estereótipo e discurso no 
cinema contemporâneo

Mestre UFF Nordeste, Cinema Brasileiro, 
Contemporaneidade

Paulo Henrique 
Correia Alcântara

Édipo Rei: apontamentos sobre a 
versão de Pasolini para a obra de 
Sófocles

Prof. UESD Teatro, cinema, Édipo Rei, Pasolini

Rafael Mendonça 
Lisita Pinto

Os discursos videográficos de Lady 
Gaga como prática social

Mestrando  
FAV-UFG

mídia, cultura, videoclipe,
 prática social

Tainá Xavier Pereira

Representando a 
tridimensionalidade. A assunção do 
espaço moderno na ambientação 
cênica cinematográfica

Mestre UFRJ
Modernidade, Cinema, Arquitetura, 
Direção de Arte

MESA 4  -  PAISAGEM  -  9 / OUT  -  13h30 a 16h  -  mediação: MALU FATORELLI  -  UERJ

Ana Emília Silva Paisagens cotidianas: entre rotas e 
percursos Mestranda UERJ paisagem, cotidiano, percursos, 

mapas

Ana Rosa Moraes 
Maier

Saídas de campo: horizontes 
desestabilizados Mestranda UERJ Paisagem, linha do horizonte, 

desconstrução, fronteiras

Leandra Lambert Caminhar paisagens, transformar 
sentidos Mestranda UERJ paisagem-ambiente; sentidos; 

alteridade; transformações; escuta. 

Michele Pucarelli 
A reinvenção da Paisagem. 
Construção de conceito na imagem 
fotográfica pós-moderna

Doutorando UFRJ Fotografia, pós-modernismo, 
cidade, paisagem, Gursky.



MESA 5  -  COREOGRAFIA  -  10 / OUT  -  9h30 a 12h  -  mediação: GISELLE RUIZ  -  UFRJ

Flávia Meireles Estratégias de criação como 
estratégias de existência Mestranda UFRJ dança, artes visuais, 

performance, estratégias

Paola Barreto 
Leblanc

Coreografia para acender luzes 
automáticas Doutoranda UFRJ

Imagens Técnicas; Teoria Ator-
Rede; 
Coletivos Sociotécnicos

Pedro Vitor 
Rodrigues

A Memória e as gavetas dos 
guardados Mestre UFF

Memória; Processos Criativos; 
Gaveta dos Guardados; Dança 
Contemporânea

Fernanda B Gassen Jeff Wall: composição e o espaço de 
encenação na fotografia Doutoranda UFRGS fotografia, cena, pose, pintura

MESA 6  -  TRANSMISSÃO   -  10 / OUT  -  9h30 a 12h  -  mediação: GUILHERME VERGARA  -  UFF

Fabíola Tasca Titulação acadêmica: modo de usar Prof UEMG artista-etc., pesquisa em arte, 
arte com universidade

Hermes Siqueira 
Bandeira Costa

Atuação docente na educação 
musical a distância PPG Mus  UnB

educação musical a distância, 
tecnologias digitais, capacitação 
docente

Marcela Wanderley 
Gaio

Quando a pintura sai da tela: o corpo 
como suporte Mestranda UERJ Arte/educação, corpo, releitura, 

consciência crítica

Teresinha Maria de 
Castro Vilela / Livia 
Marques 

Ensino de Arte e Transformação 
Social

Mestre UFPB / UFPE 
e Doutora UFPB / 
UFPE

Acessibilidade cultural; 
Ensino de arte; mediação cultural

MESA 7  -  PROCEDIMENTO   -  10 / OUT  -  13h30 a 16h  -   mediação: MARTHA D’ ANGELO  -  UFF

Mariana Gomes 
Paulse

Colagem como procedimento 
alegórico na arte contemporânea Mestranda UERJ Colagem; alegoria; apropriação; 

História da Arte

Maria Eliza Mendes 
Miranda A plasticidade do gesto Doutoranda UFMG

Orozco; Mis manos son mi 
corazon; plasticidade;gesto; 
instância processual

Mirla Fernandes Caminhos híbridos: arte-joalheria 
como prática de arte Mestranda Unicamp Arte; arte-joalheria; fronteiras; 

hibridismo; cultura

Richardson Gois
Arte Contemporânea: múltiplos 
fazeres, múltiplos meios? Mestrando UFF 

Arte contemporânea, 
espaços alternativos, Helio 
Oiticica

MESA 8  -  DISCURSO   -  10 / OUT  -  13h30 a 16h  -   mediação: MARIZE MALTA  -  UFRJ

Sílvia Borges Repensando o “Barroco” Doutoranda UFRJ Barroco, azulejaria portuguesa, 
hibridismo, tradução 

André Dorigo Iconologia: o desafio do estudo das 
imagens pela História da Arte Doutorando  UFRJ

Iconologia; intertextualidade; 
retórica da imagem; história da 
arte; cultura visual

Antonio Gomes 
Leandro de Souza 
Barros

As rãs, e a crítica de arte na 
antiguidade Mestre UERJ As rãs, Aristófanes, crítica de arte

Juliana Maria Jabor Historia da Arte: Discursos e 
interpretações Doutoranda UFRJ

História; historia da 
arte; interpretação;  arte 
contemporânea



MESA 9  -  DERIVA   -  11 / OUT  -  9h30 a 12h  -  mediação: FELIPE SCOVINO  -  UFRJ 

Ana Luísa Flores O acaso entre jogos e derivas  Mestranda UFRJ acaso, flâneur, jogos, experiência

Beatriz Provasi  O livro permeável-visualidade 
poética de uma existência Mestranda UFRJ Livro permeável; Poesia; 

Existência.

Leandro Fazolla 
Rodrigues dos Santos

Entre o objeto de arte e o 
vazio: potências artísticas na 
contemporaneidade

Mestrando UERJ obra de arte, objeto de arte, vazio, 
Arthur Danto

Isabel Carneiro Temporalidades inconciliáveis/
Partituras Visuais Doutoranda UFRJ Colagem, música, pintura

Priscilla Menezes de 
Faria

Encobrimento e errância: 
experiências do abandono de si na 
Arte Contemporânea

Mestranda UERJ
Confissão; ficção; fotografia; 
performance

MESA 10  -  CULTURA  -  11 / OUT  -  9h30 a 12h  -  mediação: WALLACE DE DEUS  -  UFF

Adriana Amorim

Porque futebol e não teatro? Entre 
a tentativa  vã de buscar a resposta 
certa e ousada de mudar a pergunta 
errada

Doutoranda Artes 
Cênicas UFBA Futebol, Espetáculo, Recepção

Carlos Henrique 
Romeu Cabral

A importância da arqueologia para 
a compreensão sobre a pintura 
rupestre no agreste pernambucano

Mestre IFALagoas Arte rupestre; pintura; arqueologia

Sicília Calado Freitas 
Sob o manto azul de nossa senhora: 
a cor dos ternos de cantopês em 
Montes Claros

Doutoranda UFRJ Congado, Cantopês, cor, azul.

Victor Hugo Neves de 
Oliveira 

Celebrações e(e)m campo:descrição 
da festa do senhor da cruz na 
Mussuca 

Doutorando 
PPCIS/UERJ dança, ritual, resistência

MESA 11  -  RECORTE  -  11 / OUT  -  13h30 a 16h  -  mediação: MARIA LUISA TÁVORA  -  UFRJ

Clara Habib
Fontes gravadas de algumas 
pinturas da capela da Santíssima 
Trindade em Tiradentes

Mestranda UFRJ Arte Colonial, fontes 
iconográficas, Tiradentes, 
assimilação.

Giulia Giovani
Análise das técnicas e materiais 
utilizados na produção pictórica  de 
Lygia Clark na década de 1950.

Mestranda  UFMG
Ligya Clark; História da Arte 
técnica; Materiais; Técnicas; 
Conservação

Rafael Augusto 
Castells de Andrade

Adoração: O índio do Brasil no 
contexto da pintura cristã Mestrando índio, outro, Jesus, adoração, 

pintura.

Viviane Viana de 
Souza

O realismo na obra de Abigail de 
Andrade: intenção e contexto 
cultural no fazer da História da Arte

Mestranda UFRJ Realismo; Academia; Abigail de 
Andrade; intenção

MESA 12  -  TRÂNSITOS -  11 / OUT  -  13h30 a 16h  -   mediação: LUCIANO VINHOSA  -  UFF

Anne Marie Moreira 
Sampaio

Arte, cidade, esfera pública: ações 
efêmeras no espaço urbano

Especialização 
Escola de Música 
e Belas-Artes do 
Paraná

Arte efêmera; espaço público; 
esfera pública

Marília Machado Opavivará: a arte contemporânea e 
suas relações com o público Mestranda UFF Opavivará, público, arte pública

Carlaile José 
Rodrigues Souza

Espaços de memória: felicidade 
e decadência dos elementos nas 
cidades

Mestrando UFF Espaços; cidades; subjetividades; 
Memória Sentimental

Patricia Franca-Huchet História na Arte: três pontos de vista Prof  EBA  UFMG História; fotografia; ficção; 
heterônimo; literatura



9/10  
16h

Glória Ferreira
Luiz Cláudio da Costa
Luiz Sérgio de Oliveira

TEORIA E PRÁTICA – 
A EXPERIÊNCIA DOS 

PROGRAMAS DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM ARTE

Por injunções de ordens diversas, 
inseparáveis, contudo, das trans-
formações internas do fazer artís-
tico e da inserção do artista no 
mundo, o processo de domínio 
de instrumentais teóricos tem 
sido crescente. Processo esse 
não restrito ao âmbito universi-
tário, embora pelas suas próprias 
características a universidade, 
em particular com os cursos de 
pós-graduação em arte, ofereça 
um campo de aprendizado não 
apenas de conhecimento, mas de 
criação de um espaço reflexivo 
sobre a relação teoria e prática.

Julie Perrin

LE DÉJEUNER SUR L’HERBE  
DE YVONNE RAINER

A coreógrafa americana Yvonne 
Rainer fez o seu terceiro curta 
metragem em 1968: Trio Filme 
(13’, sem som). Depois, quando 
se tornou cineasta, a partir de 
1972, que ela se referiu aos seus 
primeiros curta metragens como 
uma mera extensão de seu inte-
resse pelo corpo e pelo corpo em 
movimento. “Eu não faço filmes: 
eu faço exercícios coreográficos 
que deveriam ser vistos de fora.” 
Apesar deste julgamento severo, 
parece claro que Trio Filme levanta 
questões estétricas cruciais na 
esteira do debate aberto pelo 
Judson Dance Theater - questões 
compartilhadas pelos cineastas 
experimentais em Nova York na 
década de 1960. A referência à 
Manet, à Cukor, mas também a 
categoria do blue movie (filme 
pornográfico) reflete bem o nó 
teórico dentro do qual a coreó-
grafa se desdobra. Vamos refletir 
sobre a experiência do tempo, do 
ordinário, da nudez proposta por 
Trio Filme.

10/10
16h

Alberto Pucheu

O CONTEMPORÂNEO

Desde a inacessibilidade na qual 
o contemporâneo se coloca, dele, 
só conseguimos tocar em palpita-
ções delicadas e paradoxais de 
seus efeitos. O contemporâneo 
não se livrou de alguns precon-
ceitos aos quais a arte e o pensa-
mento da arte ainda se prendiam 
para recair em novos liames. Para 
facilitar as desamarrações, para 
que algo passe pelos espaços 
abertos, o contemporâneo tem as 
amarras de tipo mais frágil.

Tânia Rivera 

O SUJEITO É UMA 
MULTIDÃO. SOBRE CILDO 

MEIRELES E O SOM

A questão do lugar do sujeito 
na arte costuma ser colocada a 
partir do olhar, ao menos desde 
a invenção da perspectiva artifi-
cial renascentista. O campo audi-
tivo pode, contudo, ser mais apto 
a nos ensinar a respeito de sua 
posição na arte contemporânea, 
como mostram os trabalhos 
sonoros de Cildo Meireles.

11/10
16h

Eleonora Fabião

PERFORMANCE E 
HISTÓRIA: EM BUSCA DE 

UMA HISTORIOGRAFIA 
PERFORMATIVA

Como a arte da performance 
vem sendo historiografada? Que 
desafios, que possibilidades a 
performance deflagra na prática 
e no pensamento historiográfico 
contemporâneo? Que rearranjos 
metodológicos e conceituais? 
A questão lançada pela perfor-
mance à historiografia é pensar 
as possibilidades performativas 
da própria historiografia. 

Rodolfo Caesar 

O SOM COMO É: IMAGEM. 
A ÁGUA E O AR, SEUS 

SUPORTES

Discussão sobre a condição 
imagética do som, problema-
tizando a noção de imagem 
quando esta, associada à de 
visualidade, é contraposta à do 
som. Investigando as mútuas 
peculiaridades e interseções, 
tento associar imagem a som. O 
artigo busca apoio em diferentes 
autores que expuseram o rela-
cionamento da imagem com as 
materialidades e os suportes de 
fixação de dados, comparando 
as particularidades da fotografia 
e da fonografia. Numa segunda 
etapa exploro a materialidade de 
dois dentre os ‘quatro elementos’, 
apresentando-os como aptos e 
fundamentais para a contrução de 
imagens sonoras e visuais, exem-
plarmente auxiliados pelo disposi-
tivo de repetição por excelência: o 
loop.


