
HORÁRIOS E SALAS 2013/02 CURSO DE ARTES 

PROPOSIÇÕES 

 

PROFESSOR HORÁRIO CONCEITO CONCEITO 

GAT00154 

 

PROPOSIÇÕES 

CROMÁTICAS E LUMINOSAS 

ÍTALO BRUNO ALVES TER  14-18h 
A-206 

 

 

 

 

 

 

 

UTOPIA 

GAT00155 

 

PROPOSIÇÕES COM 

INTERAÇÕES HUMANAS E 

AMBIENTAIS 

LUIZ SÉRGIO DE 

OLIVEIRA 

QUA  9-13h 
A-206 

GAT00156  

 

MANIPULAÇÃO 

EXPRESSIVA DE RITMOS E 

SONORIDADES 

TATO TABORDA QUA  14-18h 
A-206 

GAT00157 

 

EXPRESSÃO E INVENÇÃO 

GRÁFICA 
CAMILA CAMPOS QUI  9-13h 

A-206 

GAT00158 

 

EXPLORAÇÕES E 

RECONFIGURAÇÕES 

ESPACIAIS 

MARCELO WASEM SEG  9-13h 
A-206 

GAT00159 

 

EXPERIMENTOS POÉTICOS 

COM MATERIAIS E 

PROCESSOS  

ANDREA COPELIOVITCH SEG  14-18h 
A-206 

GAT00160 

 

EXPERIMENTAÇÃO 

POÉTICA DO CORPO E DO 

MOVIMENTO   

LUIZ MENDONÇA QUI  14-18h 
A-206 

GAT00161 

 

EXPERIMENTAÇÃO 

ARTÍSTICA COM MEIOS 

TECNOLÓGICOS 

HELIO CARVALHO TER  9-13h 
A-206 
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CONFORMAÇÕES PROFESSOR HORÁRIO TÓPICO VARIÁVEL PROGRAMA/RESUMO 

GAT00165 

 

CONFORMAÇÕES 
ATRAVÉS DE 
APROPRIAÇÕES 

 

BÁRBARA FRIAÇA E 
MARRYTSA MELO 

(professor estagiário) 

SEG  9-13h 

C-100 

 

Turma A2 

ENTRE O CORPO E O 

ESPAÇO 

Pensar o espaço do corpo na contemporaneidade 

utilizando como mote questões e práticas da arte 

contemporânea. O programa trabalhará com reflexões 

acerca do interstício e fricções entre apropriações, 

através de noções pautadas nas relações entre corpo e 

cidade, corpo ausente e corpo do outro nas artes visuais. 

GAT00166  CONFORMAÇÕES 
ATRAVÉS DO CORPO  

MARTHA DE MELLO 
RIBEIRO 

QUA 14-18h 

C-100 

 

Turma A1 

GROTOWSKY – ARTE 
COMO VEÍCULO 

MEMÓRIA E EXPERIÊNCIA NO TRABALHO DO 
PERFORMER 

O curso prático tem por objetivo fazer o aluno 
experienciar a arte da performance enquanto veículo 
para o conhecimento de si. Trabalhando o “impulso”, as 
ações físicas, evocando o “corpo-memória”, o “corpo-
vida”, buscando como experiência a dilatação da 
percepção sensorial e cognitiva. Como observa 
Grotowski: Por que nos preocupamos com arte? Para 
cruzar fronteiras, vencer limitações, preencher nosso 
vazio – para nos realizar. Não se trata de uma condição, 
mas de um processo através do qual o que é obscuro em 
nós torna-se paulatinamente claro. 

JOSÉ TOMAZ DE 
AQUINO JÚNIOR 

(professor estagiário) 

TER 14-18h 

C-100 

 

 

Turma A2 

TEATRO-DANÇA: DAS 
TÉCNICAS 

CORPORAIS AO 
BUTOH. 

O curso tem por finalidade apresentar o universo da 
dança pessoal como potência criadora de uma poética 
individual no campo das artes, em confluência com o 
pensamento do corpo contemporâneo e suas relações 
afetivas, passando pelas seguintes abordagens: 
conscientização corporal e do movimento, treinamento 
pré-expressivo, mimo corporal, performance e o teatro-
dança Butoh. O curso prevê a criação de uma 
performance-manifesto (do corpo) como atividade 
conclusiva. 
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CONFORMAÇÕES PROFESSOR HORÁRIO TÓPICO VARIÁVEL PROGRAMA/RESUMO 

GAT00167 CONFORMAÇÕES 
ATRAVÉS DOS MEIOS 
ACÚSTICOS 

TATO TABORDA TER 9-13h 

LAB. 

ÁUDIO 

 

Turma A1 

INSTRUMENTOS 

INSTRUMENTOS: Reflexão sobre a idéia de 
instrumentos de música, objeto sonoro  e fontes 
instrumentais, com a construção  de dispositivos 
produtores de sonoridade em conformidade com as 
respectivas poéticas e questões específicas de cada 
aluno. Esses artefatos  acústicos eletro-acústicos e 
eletrônicos,  podem explorar a  fronteira da visualidade 
com a sonoridade e serão  combinados em uma 
orquestra Intonarumori (em homenagem ao pioneiro 
Luigo Russolo) versão 2013. 

GAT00168 CONFORMAÇÕES 
ATRAVÉS DOS MEIOS 
PLÁSTICOS 

MARCIA FRANCO 

(professor estagiário) 

QUI  9-13h 

SÓTÃO 

Turma A1 

LIVRO-OBRA / 
LIVRO DE ARTISTA 

Pensar e produzir livros como forma de arte e como 
espaço de arte. 

 

 

GAT00169 CONFORMAÇÕES 
ATRAVÉS DOS MEIOS 
TECNOLÓGICOS 

ITALO BRUNO ALVES 

 

QUI  14-18h 

B-109 

Turma A2 

HIPERTEXTUALIDADE 

Disciplina articulada com o Grupo de Pesquisa Arte e 
Universidade, onde se investigará as potencialidades da 
relação Artista-Texto de Artista- Hipertexto Expressivo. 
Produção de uma revista impressa com interfaces em 
realidade virtual e realidade aumentada. 
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GENEALOGIAS PROFESSOR HORÁRIO TÓPICO VARIÁVEL PROGRAMA/RESUMO 

GAT00170  GENEALOGIAS DAS 
ARTES / POLÍTICA  

TATIANA DE ALMEIDA 
NUNES DA COSTA 

(professor estagiário) 

 

SEX 9-12h 

C-312 

 

Turma A1 

O SAMBA E A 
SOCIEDADE 

CARIOCA 

O curso tem por finalidade refletir sobre os distintos lugares 
sociais ocupados pelo samba dentro da sociedade carioca 
(séc. XX - XXI). De elemento estigmatizado à posterior 
incorporação enquanto símbolo de identidade nacional, 
sua eloquência transcende a subejtividade artística, 
revelando importantes implicações político-sociais. 

GEO BRITTO 

(professor estagiário) 

QUI 9-12h 

C-314 

Turma A2 

BRECHT / BOAL 

Leitura de algumas das peças e textos teoricos de Brecht e 
do desenvolvimento da Estética Marxista e suas influências 
no Brasil. 

GAT00174 

 

GENEALOGIAS DAS 
ARTES / INTERAÇÕES 
SOCIAIS 

 

LUIZ GUILHERME 
VERGARA 

 

QUA 10-13h 

A-406 

GRAGOATÁ 

 

Turma A1 

MICROGEOGRAFIA 
DE AFETOS 

Ao se reconhecer o papel contundente do indivíduo 
enquanto corpo e voz ativa das multidões na rua, 
indagamos pelas mudanças em processo no campo das 
práticas artísticas contemporâneas, identificando um 
urgente clamor ético para as artes visuais. Percebe-se 
nestas manifestações um sintoma de esgotamento de 
uma ordem social da arte regida pela produção de objetos 
para fruição estética visual que dá lugar ao sentido local e 
relacional do acontecimento artístico ligado à ativação 
multissensorial dos corpos onde entrelaçam-se os 
sentidos de presença e presença dos sentidos. 
Trataremos nesta abordagem do sentido de presença e 
temporalidade do corpo e voz como terapêuticas e 
microgeografias de resistência poética deflagradoras de 
novos cuidados ético-estéticos com a produção de 
sentidos públicos da arte nas instituições, museus e 
bienais. 
Palavras Chaves: arte contemporânea; micro-geografias; 
ética; interações sociais; corpo e voz; território de afetos; 
arte ação ambiental 

DIOGO FORTUNATO  

(professor estagiário) 

 

SEG 14-17h 

C-222 

 

Turma A2 

FOTOGRAFIA E 
INTERAÇÕES 

SOCIAIS 

A disciplina será composta de dois módulos: fotografia e 
imagem como expressão social e fotografia e imagem 
como dispositivo de experiências. Em cada módulo vamos 
analisar a relação entre a ação fotográfica na produção 
artística e as possibilidades que o mecanismo atua em 
variados contextos sociais. 

GAT00176 GENEALOGIAS DAS 
ARTES / CONTEXTO 
TECNOLÓGICO 

ALINE DE CASTRO 
ARAÚJO 

(professor estagiário) 

TER 9-12h 

C-310 

Turma A1 

CINEMA DE 
ARTISTA 

Breve abordagem de aspectos históricos do diálogo entre 
artes visuais e cinema para abordar o cinema de artista 
contemporâneo relacionado aos diversos suportes 
proporcionados pelas novas tecnologias. 
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INTERLOCUÇÕES PROFESSOR HORÁRIO TÓPICO VARIÁVEL PROGRAMA/RESUMO 

GAT00177 INTERLOCUÇÕES EM 
ARTES / 
REPRESENTAÇÃO 

ANDREA 
COPELIOVITCH 

QUA 14-17h 

IACS 2  

Turma A1 

TRAJETÓRIA 
GROTOWSKI  

Refletir sobre a trajetória de Jerzy Grotowski no dias de 
hoje, pensando algumas questões como o teatro e o ritual, 
a ação, a técnica e o público  

VIVIANE MATESCO QUA 10-13 

C-216 

Turma A2 

QUESTIONAMENTO 
DA 

REPRESENTAÇÃO 

O curso discute a quebra da representação no 
impressionismo e analisa a  distinção entre figuração e 
abstração na arte contemporânea 

GAT00178  INTERLOCUÇÕES EM 
ARTES / POLÍTICA  

MARIANA GOMES 
RIBEIRO 

(professor estagiário) 

 

SEG 14-17h 

C-220 

Turma A1 

ÉTICA E 
ESTÉTICA 

O curso tem como proposta examinar conceitos e noções 
de alguns autores que procuraram pensar as relações entre 
arte e política na atualidade e fazer apontamentos sobre 
como estas relações se dão em algumas práticas artísticas 
contemporâneas. 

GAT00180 INTERLOCUÇÕES EM 
ARTES / MEIOAMBIENTE 

                          

VIVIANE MATESCO TER  14-17h  

C-310 

Turma A1 

PAISAGEM 

O curso discute a concepção de paisagem na arte 
contemporânea e analisa sua distinção com concepções 
tradicionais como os conceitos filosóficos de belo e sublime. 

PATRICÍA BEVILAQUA 

(professor estagiário) 

QUI 10-13h 

C-214 

Turma A2 

ARTE E 
SUSTENTABILIDADE 

O curso pretende fazer a correlação da arte com a 
sustentabilidade ao apresentar obras de artistas, entre os 
quais: Joseph Beuys, Alan Sonfist, Frans Krajcberg e Nancy 
Rubins, e ainda ao analisar e debater trabalhos teóricos 
sobre o tema, demonstrando dessa maneira a relevância 
desta percepção para a pesquisa artística contemporânea. 

GAT00181  INTERLOCUÇÕES EM 
ARTES / IMAGINÁRIO 

TANIA RIVERA 

e HELIO CARVALHO 

SEX 14-17h 

MAR 

Turma A1 

O SUJEITO 

SUJEITO, CORPO E IMAGEM. 
Em parceria com o Museu de Arte do Rio (MAR), a 
disciplina construirá uma reflexão sobre o sujeito, o corpo e 
a imagem fotográfica na arte contemporânea. Tal reflexão 
será realizada em polifonia e parte dela consistirá em 
conversas com artistas atuantes no Estado do Rio de 
Janeiro e fora dele. 

GAT00182 INTERLOCUÇÕES EM 
ARTES / CONTEXTO 
TECNOLÓGICO 

JULIANA DE ALMEIDA 
BRAGANÇA 

(professor estagiário) 

QUA 14-17h 

C-308 

Turma A1 

FOTOGRAFIA E 
SURREALISMO 

Será realizado um estudo sobre a fotografia no contexto 
social, juntamente com um aprofundamento na teoria da 
fotografia, para podermos finalizar com a análise de alguns 
exemplos de produção fotográfica. 

 


