
 
 
 

ARTES 2013 / 01 apresentação horário 

CONFORMAÇÕES   

CONFORMAÇÕES ATRAVÉS DO CORPO  
ANDREA COPELIOVITCH  

Pretendemos em um primeiro momento discorrer sobre 
as bases da dança e experienciar algumas técnicas de 
conscientização e criação corporal; e em um segundo 
momento estudar um panorama da dança nacional nos 
dias de hoje, pensando os modelos de companhias e 
grupos, sua produção, fazendo uma reflexão crítica e 
também uma reflexão sobre os aspectos práticos das 
necessidades destas companhias para sobreviver e 
produzir espetáculos. Também vamos estudar a 
produção de projetos para obter recursos em dança. 

SEGUNDAS   9 - 13 HS 

CONFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS MEIOS TECNOLÓGICOS  
CLÁUDIA - STÉPHANE - RAPHAEL ESTÁGIO-DOCÊNCIA 

O curso visa promover a discussão de trabalhos 
artísticos e produção textual contemporânea 
sobre videoarte e videoperformance. Por meio da 
exibição de vídeos de artistas e contextos diversos, os 
alunos serão incentivados a criar seus próprios vídeos 
e desenvolver um repertório próprio de linguagem. 
Durante as aulas serão apresentadas a produção de 
cada um, que culminará num trabalho final. 

SEGUNDAS   9 - 13 HS 

CONFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS MEIOS ACÚSTICOS  
TATO TABORDA Meios acústicos, ruído e a noção expandida de 

instrumento de música.  
Transformações de fontes instrumentais 
formais/informais. Montagem coletiva de um piano 
preparado. 
Som e arquitetura: exploração das interações entre o 
som e o espaço físico/arquitetônico onde ele ocorre. 
O espaço soa: site specific e instalação sonora. 
Acaso, arbítrio e intuição: processos aleatórios, lógicos 
e intuitivos de estruturação musical. 
Trânsito dos princípios de estruturação musical 
aplicados à outros territórios de expressão artística. 
Desdobramento no campo da sonoridade de projetos 
relacionados à outras disciplinas. 

TERÇAS   9 - 13 HS 

CONFORMAÇÕES ATRAVÉS DO CORPO  
MARÍLIA - CLARISSA - VIVIANE ESTÁGIO-DOCÊNCIA 

O curso visa proporcionar aos alunos uma experiência 
no movimento, através do trabalho do corpo e do 
pensamento da dança contemporânea. Os alunos 
serão convidados a transitarem entre discursos e 
práticas da dança, entre sentir e fazer, perceber e 
realizar. O semestre será dividido em três módulos: 
No primeiro serão apresentadas bases e fundamentos 
da dança, tais como consciência corporal, domínio do 
movimento em relação ao espaço/forma, ritmo/tempo e 
dinâmica, para melhor domínio do corpo.  
No segundo módulo, questões relativas à criação de 
uma expressão mais individualizada, com estímulos 
que se remetem ao tema memória.  
No terceiro módulo os alunos experimentarão 
estratégias de composição, a partir de uma proposta de 
colaboração entre eles.  

TERÇAS   14 - 18 HS 

CONFORMAÇÕES ATRAVÉS DO CORPO  
LUIZ MENDONÇA 

Vivencia identificando sua atual relação com o corpo 
Apresentação de práticas corporais 
Dinâmica elegendo grupos de trabalho investigativo  
Vivencias no Universo Sensorial do Movimento 
Experimentos da linguagem individual 
Apresentação de Performances  
Experimentos com a Improvisação 
Experimentos com o processo Coreográfico 
Colaborativo 
Aprimoramento dos trabalhos de investigação dos 
grupos 
Vivencia corporal em um ambiente externo   
Vivencia com a Linguagem de Vídeo e Movimento 

QUARTAS   14 - 18 HS 



CONFORMAÇÕES ATRAVÉS DE APROPRIAÇÕES  
HÉLIO CARVALHO 

Exploração prática das possibilidades criativas das 
variadas formas de apropriação, da fotomontagem às 
intervenções no espaço do cotidiano, articulando 
questões associadas à representação e palavra. 

QUINTAS   9 - 13 HS 

GENEALOGIAS   

GENEALOGIAS DAS ARTES / POLÍTICA  
LUIZ SÉRGIO DE OLIVEIRA 

O curso pretende desenvolver junto aos estudantes a 
percepção crítica de aspectos políticos que permeiam a 
criação, circulação e consumo da arte em suas práticas 
mais recentes.  
Para tanto, procuraremos articular estudos e debates 
em torno de questões políticas cruciais para                  
o desenvolvimento das práticas artísticas 
contemporâneas, tais como construção das 
identidades, subjetividades e políticas de gênero, as 
relações entre arte, comunidades e sociedade, entre 
arte, artistas e as instituições, questões relacionadas ao 
lugar e ao papel do artista e da arte no cenário 
contemporâneo, entre outras. 

SEGUNDAS   14 - 17 
HS 

GENEALOGIAS DAS ARTES / INTERAÇÕES SOCIAIS  
LUIZ GUILHERME VERGARA 

 TERÇAS   14 - 17 HS 

GENEALOGIAS DAS ARTES / REPRESENTAÇÃO  
LUANA ESTÁGIO DOCÊNCIA 
 

Pretende-se pensar a genealogia como forma de 
problematizar as artes, produzir atravessamentos, 
fissuras fazendo operar os acontecimentos de modo 
aberto, heterogêneo e múltiplo, transgredindo com a 
história linear e contínua do fazer artístico, provocando 
diálogos com os conceitos de realidade, ficção e 
representação do real, seu avesso e desdobramentos 
nas artes. Através de mapas, cartografias, recorte, 
arquivos, diagramas, se buscará também pensar a 
genealogia como método de criação da prática artística 
contemporânea. 

SEXTAS   9 - 12 HS 

INTERLOCUÇÕES   

INTERLOCUÇÕES EM ARTES / IMAGINÁRIO  
TÂNIA RIVERA 

O campo da visualidade fornece ao homem uma 
imagem de si capaz de sustentar o mundo em uma 
coesão imaginária. Mas o homem também “é desfeito 
segundo sua imagem” , como afirma Maurice Blanchot. 
A imagem pode visar romper tal coesão ilusória de 
modo a convocar o espaço como experiência 
transformadora do sujeito e de seu mundo. O curso 
consistirá em uma exploração de como boa parte da 
produção contemporânea compartilha o desafio de 
assim revirar o imaginário, de modo a convocar o 
sujeito. 

SEGUNDAS   9 - 12 HS 

INTERLOCUÇÕES EM ARTES / INTERAÇÕES SOCIAIS  
VIVIANE MATESCO 

O curso visa discutir a reverberação e inserção social 
de  expressões artísticas em torno da questão do 
corpo. A partir de fenômenos como happening, fluxus, 
body art, performance e vídeo performance  será 
analisado a consonância  com temáticas e problemas 
contemporâneos como a relação com a cidade, a 
discussão de identidades e hibridismos, aspectos que 
envolvem  diversas  práticas artísticas, bem como 
requisitam o entrecruzamento de diversas disciplinas 

TERÇAS   14 - 17 HS 

INTERLOCUÇÕES EM ARTES / POLÍTICA  
ALINE- THAÍS - RICHARDSON ESTÁGIO-DOCÊNCIA 

O curso visa refletir sobre as práticas da performance e 
sua relação com a política,através  das discussões 
sobre a questão das identidades de gênero, cultura e 
imagem em tais práticas. A partir da idéia de gênero 
como uma construção midiática, o contato com a 
cultura como algo inerente ao corpo e a imagem como 
linguagem na sociedade contemporânea, o curso 
propõe uma investigação desses fenômenos no 
cruzamento com o fazer performativo. 

QUARTAS   9 - 12 HS 



INTERLOCUÇÕES EM ARTES / PALAVRA  
MARTHA DE MELLO RIBEIRO 

Pirandello no teatro contemporâneo: da escritura a 
encenação. 
O curso teórico será realizado no Laboratório de 
Criação e Investigação da Cena Contemporânea do 
Programa de Pós Graduação em Estudos 
Contemporâneoas das Artes. O aluno participará como 
observador crítico e teórico do processo de criação 
cênica dos performers do Projeto Pirandello 
Contemporâneo a partir da dramaturgia-escrita do 
escritor Luigi Pirandello, despertando assim seu 
interesse para o texto teatral não como material 
literário, mas como um componente pertencente ao 
fenomeno do evento teatral, superando a velha 
teatralogia de estudo do texto separado do objeto 
teatro (entendido aqui como o conjunto de processos 
produtivos e receptivos que circundam e fundamentam 
o espetáculo). 

QUINTAS   14 - 17 HS 

INTERLOCUÇÕES EM ARTES / CONTEXTO TECNOLÓGICO  
DIOGO - CARLAILE ESTÁGIO-DOCÊNCIA 

O curso visa discutir, por meio de abordagens teóricas, 
práticas e conceituais, a relação entre arte, imagem e 
contexto tecnológico. Os debates transcorrerão, 
principalmente, o campo da fotografia - seja como fim 
em si mesmo ou enquanto suporte para outras 
intervenções artísticas - sua evolução, seus mais 
diversos meios fotográficos e, ainda, a interação com 
noções que configuram os contextos contemporâneos 
de significação da imagem. 

SEXTAS   14 - 17 HS 

 


