
 

 

CURSO DE ARTES       HORÁRIOS 2014/02       PROPOSIÇÕES 

PROPOSIÇÕES	   PROFESSOR	   HORÁRIO	   TURMA	   CONCEITO	  

GAT00154	   PROPOSIÇÕES CROMÁTICAS 
E LUMINOSAS	  

Ítalo Bruno Alves TER  14-18h 
A-206	  

Turma A1	    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTÁGIO	  

GAT00155	   PROPOSIÇÕES COM 
INTERAÇÕES HUMANAS E 
AMBIENTAIS	  

Luiz Sérgio de Oliveira QUA  9-13h 
A-206	  

Turma A1	  

GAT00156 	   MANIPULAÇÃO EXPRESSIVA 
DE RITMOS E SONORIDADES	  

Tato Taborda QUA  14-18h 
EST. ÁUDIO/ 

SÓTÃO	  

Turma A1	  

GAT00157	   EXPRESSÃO E INVENÇÃO 
GRÁFICA	  

Priscila Rampin 
professor estagiário 

SEG 14-18h 
SÓTÃO	  

Turma A1	  

GAT00158	   EXPLORAÇÕES E 
RECONFIGURAÇÕES 
ESPACIAIS	  

Gabriela Mureb TER 9-13h 
A-206	  

Turma A1	  

GAT00159	   EXPERIMENTOS POÉTICOS 
COM MATERIAIS E 
PROCESSOS 	  

Giovanni de Souza 
professor estagiário 

QUI 9-13h 
A-206	  

Turma A1	  

GAT00160	   EXPERIMENTAÇÃO POÉTICA 
DO CORPO E DO 
MOVIMENTO  	  

Luiz Mendonça QUI  14-18h 
A-206	  

Turma A1	  

GAT00161	   EXPERIMENTAÇÃO 
ARTÍSTICA COM MEIOS 
TECNOLÓGICOS	  

Helio Carvalho SEG  9-13h 
B-109	  

Turma A1	  
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CONFORMAÇÕES	   PROFESSOR	   HORÁRIO	   TÓPICO VARIÁVEL	   RESUMO	  

GAT00165	   CONFORMAÇÕES ATRAVÉS 
DE APROPRIAÇÕES	  

Karine de Bacco 
Evelin Reginaldo 

professor estagiário 

SEG 14-18h 
A-206 

turma A1 

CORPO CRIADOR 
A disciplina tem como objetivo principal a 
experimentação de processos de criação 
contemporâneos, tendo o corpo como instância criadora 
de dramaturgias. Os processos serão abordados a partir 
da apropriação do conceito de improvisação e suas 
possibilidades de desdobramentos em contágio com a 
escuta, a música, o cenário, o figurino, as memórias e 
os corpos dos artistas. Ao final da disciplina espera-se 
que os alunos tenham ferramentas suficientes para a 
criação de cenas, coreografias, instalações e 
performances, que poderão ser apresentadas, caso 
achem pertinente, aos demais alunos da graduação. 

GAT00165	   CONFORMAÇÕES ATRAVÉS 
DE APROPRIAÇÕES	  

Luiz Sérgio de Oliveira QUI 14-17 
C-214 

turma A2 

O ARTISTA NO ESPELHO 
O curso, de caráter teórico-prático, visa estimular uma 
reflexão crítica e criativa sobre a imagem e a 
representação do artista na contemporaneidade. Para 
tanto, recorreremos a leituras de textos clássicos do 
campo das artes, da filosofia e da literatura, a debates 
em torno de produções cinematográficas e de obras das 
artes visuais. Para além das leituras e dos debates, 
pretende-se que essas reflexões funcionem como 
estimuladores de processos criativos em resposta às 
questões da imagem do artista no cenário 
contemporâneo. 

GAT00166	   CONFORMAÇÕES ATRAVÉS 
DO CORPO 	  

Viviane Matesco SEG 14-18h 
C-306 

turma A1 

PERFORMANCE  
COMO PROCESSO 

curso teórico-prático aborda a performance como 
linguagem e enfatiza a noção de projeto 

GAT00166	   CONFORMAÇÕES ATRAVÉS 
DO CORPO 	  

Bruno Reis 
Leonardo Samarino 

professor estagiário 

SEX 9-13h 
SÓTÃO 

turma A2 

CORPO E  
DRAMATURGIA 

O objetivo da disciplina é investigar caminhos físicos e 
expressivos para a composição de um corpo cênico 
criador de dramaturgias. Compreendendo por 
dramaturgia não apenas o texto escrito, mas sim todos 
os elementos que constituem a encenação, seja ela no 
teatro, dança, performance ou outras linguagens. 

GAT00167	   CONFORMAÇÕES ATRAVÉS 
DOS MEIOS ACÚSTICOS	  

Tato Taborda QUA 9-13h 
EST. ÁUDIO 

turma A1 

TRATAMENTO DO  
OBJETO SONORO 

Objeto Sonoro Exploração de sonoridades obtidas a 
partir de fontes instrumentais não convencionais, seu 
processamento e estruturação. 
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CONFORMAÇÕES	   PROFESSOR	   HORÁRIO	   TÓPICO VARIÁVEL	   RESUMO	  

GAT00167	   CONFORMAÇÕES ATRAVÉS 
DOS MEIOS ACÚSTICOS	  

Ester Cunha 
Junio Duarte 

professor estagiário 

TER 14-18h 
EST. ÁUDIO / 
SÓTÃO 

turma A2 

INTERVENÇÃO SONORA 
Partindo da escuta serão realizadas experimentações em 
várias instâncias, possibilitando a descoberta, a 
percepção, reprodução e criação de uma poética 
sonora. 
Corpo, voz, objetos, elementos cotidianos deslocados, 
recortes urbanos, e qualquer outro corpo vibrátil 
capturável servirá como matéria-prima para o artista 
pesquisador. Trabalhando desde a unidade pré-
significante do som, até suas maiores possibilidades de 
significado, som e silêncio serão abordados em diálogo 
com a performance sonora. 

GAT00168	   CONFORMAÇÕES ATRAVÉS 
DOS MEIOS PLÁSTICOS	  

Luciano Vinhosa QUA 14-18h 
MAR 

turma A1 

PORTFÓLIO 
No cenário de aparente caos que governa o fazer, o 
portfólio é o instrumento necessário para que o artista 
ganhe o distanciamento em relação a sua produção. Sua 
elaboração é a ocasião de se refletir sobre a 
obra/trabalho na medida em que o fluxo de sentidos 
que apresenta pode ser contemplado no espaço 
sucessivo das páginas e na escala reduzida das mãos. 
Partindo desta constatação, o presente curso pretende 
problematizar 1) a dialética entre “obra” e “ trabalho 
de arte” na prática contemporânea; 2) o conceito de 
“forma artística”; 3) os diferentes regimes de 
visibilidade da obra/trabalho de arte, em particular 
aqueles regimes associados ao portfólio. Ancorado na 
ideia de pesquisa em criação artística, o curso é prático 
com incursões nas teorias da criação e da exposição. 
Público alvo: artista visuais com uma obra em 
desenvolvimento. 
A disciplina será ministrada no MAR - MUSEU DE ARTE DO 
RIO. 

GAT00169	   CONFORMAÇÕES ATRAVÉS 
DOS MEIOS TECNOLÓGICOS	  

Italo Bruno Alves QUI 14-18h 
B-109 

turma A1 

IMAGEM-ÂNCORA  
EM REALIDADE  
AUMENTADA 

Estudo conceitual e experimental dos mecanismos de 
marcadores de Realidade Aumentada. Imagem real 
como imagem âncora para conteúdos de Realidade 
Aumentada. 
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GENEALOGIAS	   PROFESSOR	   HORÁRIO	   TÓPICO VARIÁVEL	   RESUMO	  

GAT00172 	   GENEALOGIAS DAS ARTES / 
REPRESENTAÇÃO 	  

Tânia Rivera 
Hélio Carvalho 

 

QUA 14-17h 
MAR 
 

turma A1 

CORPO TRANSGRESSOR 
O curso aborda a genealogia do gesto, da atitude e da 
presença corporal como estruturador da prática 
artistica. Discute assim a transgressão e a 
reconfiguração das relações entre corpos/sujeitos e 
formas estabelecidas (plásticas, espaciais, biológicas, 
comportamentais) desde as provocações Dadaístas até 
as experimentações contemporâneas. 
A disciplina será ministrada no MAR - MUSEU DE ARTE 
DO RIO.  

GAT00172 	   GENEALOGIAS DAS ARTES / 
REPRESENTAÇÃO 	  

Andrea Copeliovitch 
 

SEG 14-17h 
C-222 

turma A2 

PROCESSOS DE 
ENCENAÇÃO 
CONTEMPORÂNEOS 

Discutir processos de encenação contemporâneos e suas 
teorias, tendo como foco a compreensão da posição do 
intérprete e a ideia de atenção 

GAT00173	   GENEALOGIAS DAS ARTES / 
MEIOAMBIENTE	  

Miriam Vieira 
professor estagiário 

TER 14-17h  
C-214 
 

turma A1 

NATUREZA NA ARTE 
O curso discute a genealogia da artes com intervenções 
na natureza, principalmente no recorte da Land Art 
(1960) até os dias de hoje. Com a apresentação de 
obras de artistas nacionais e internacionais, o curso 
pretende levantar questões referentes a arte, filosofia, 
geografia, ecologia e sustentabilidade; e também 
através da exibição de filmes, palestras e textos para 
discussão, analisar como essa relação multidisciplinar se 
manifesta nas práticas artísticas contemporâneas. 

GAT00174	   GENEALOGIAS DAS ARTES / 
INTERAÇÕES SOCIAIS	  

Isabel Carvalho 
professor estagiário 

QUI 09-12h 
C-220 

turma A1 

ATELIÊ DE ARTISTA 
Traçaremos uma genealogia da criação artística 
assinalando os diferentes modos de concepção, 
produção e recepção da obra ao longo da História da 
Arte (partindo do scriptorium e guildas do medievo, 
passando pelos mitos acerca do artista moderno e 
concluindo na criação coletiva na contemporaneidade). 
Visa-se compreender o espaço de criação do artista e o 
posterior rompimento com o ateliê e a possibilidade de 
um ato de criação colaborativo nos dias atuais. 
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GENEALOGIAS	   PROFESSOR	   HORÁRIO	   TÓPICO VARIÁVEL	   RESUMO	  

GAT00174	   GENEALOGIAS DAS ARTES / 
INTERAÇÕES SOCIAIS	  

Vida Oliveira 
professor estagiário 

QUA 9-13h 
ECONOMIA 
SALA 25 

turma A2 

STATUS DO ESPECTADOR-
TEATRAL 

O curso pretende lançar um olhar sobre o ato do 
espectador teatral brasileiro. Num primeiro momento, 
vamos observar as bases do que seria um espectador 
tradicional do teatro, que distância estabelece do 
palco, que disposição tem no espaço teatral e de que 
forma interage com a obra. No segundo momento, o 
objetivo é traçar um histórico da interação no teatro; 
quais os modos de interação entre palco e plateia já 
existiram, quais vêm surgindo ao longo do tempo e 
quais perduram dos tempos mais antigos até hoje. 
Chegando aos dias de hoje, vamos observar como a 
tecnologia tem interferido e modificado as formas 
possíveis de interação no teatro, seja ampliando as 
formas de fazê-la dentro da caixa preta ou mesmo 
expandindo o fazer teatral para além dela. 
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INTERLOCUÇÕES	   PROFESSOR	   HORÁRIO	   TÓPICO VARIÁVEL	   RESUMO	  

GAT00177	   INTERLOCUÇÕES EM ARTES / 
REPRESENTAÇÃO	  

Martha Ribeiro TER 9-12 
C-100 

turma A2 

ESTUDOS  
AVANÇADOS  
EM TEATRO  
PERFORMATIVO 

O curso teórico investiga o conceito TEATRO 
PERFORMATIVO a partir do estudo de três importantes 
elementos da cena que sofreram ao longo do século XX 
uma série de desvios, dissoluções e sobressaltos: o ator, o 
personagem e o público. Colocando em questão certos 
paradigmas da cena teatral, especialmente o regime da 
representação. 

GAT00177	   INTERLOCUÇÕES EM ARTES / 
REPRESENTAÇÃO	  

Sebastian Wiedemann 
professor estagiário 

SEG 14-17h  
C-214 
 

turma A3 

LABORATÓRIO  
DE PENSAMENTO  
SOBRE A IMAGEM 

Em estreita aliança com a filosofia de G. Deleuze, o curso 
visa explorar as possibilidades de uma estética da 
produção, que se conforma para além da representação e 
de uma imagem dogmática do pensamento. Entendendo o 
campo expandido das artes como formas de pensamento 
em si mesmas, as problemáticas do curso não só serão 
elaboradas a nível teórico, mas também a nível prático 
desde a singularidade dos processos criativos de cada 
aluno. Laboratório como espaço de processo e pensamento 
vivo. Palavras-chave: Devir, força, afeto. 

GAT00178 	   INTERLOCUÇÕES EM ARTES / 
POLÍTICA 	  

Caroline Alciones 
professor estagiário 

SEX 14-17h  
C-214 

turma A1 

MUSEU POLÍTICO 
 

Este curso, de caráter teórico, pretende refletir sobre as 
práticas de articulação entre as instituições de arte e a 
sociedade. Para tanto, o curso estará centrado em leituras 
e discussões teóricas sobre os aspectos políticos e 
conceituais que permeiam as relações das instituições de 
arte com a sociedade, aliadas a um trabalho de campo em 
museus e centros culturais selecionados no processo do 
curso. 

GAT00180	   INTERLOCUÇÕES EM ARTES / 
MEIOAMBIENTE	  

Miriam Vieira 
Priscila Corrêa Faria 
professor estagiário 

SEX 9-13h  
C-304 
 

turma A1 

PENSAMENTO 
SUSTENTÁVEL NA 
ARTE 
 

O curso dialoga com a relação entre arte e 
sustentabilidade na arte contemporânea. A partir do 
levantamento entre formas de fazer arte - arte pública, 
ativista, política ou colaborativa - é proposta a 
identificação e a investigação das autoconstruções 
habitacionais e dos espaços/lugares públicos, que 
apresentam narrativas deflagradas com potencialidade de 
um pensamento crítico sustentável. As aulas vão contar 
com essa constante conversa entre arte, espaço urbano e 
sustentabilidade, apresentadas através de 
desenvolvimento teórico e exercícios práticos. 
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INTERLOCUÇÕES	   PROFESSOR	   HORÁRIO	   TÓPICO VARIÁVEL	   RESUMO	  

GAT00181 	   INTERLOCUÇÕES EM ARTES / 
IMAGINÁRIO	  

Ana Hortides 
professor estagiário 

QUI 09-12h 
C-210  
 

turma A1 

O CORPO DA OBRA 
A abordagem do curso se fará em torno da figura do 
artista como quem dá corpo a seu trabalho. Quem é esse 
artista? de onde veio? o que faz? O que na sua obra 
pertence ao mundo da imaginação? Fotografia, vídeo, 
performance, pintura, como seu corpo se relaciona com o 
dispositivo escolhido? O curso busca a reflexão a partir de 
textos, entrevistas de artistas, vídeos e imagens, que 
tragam questões conceituais da obra de artistas em que 
corpo dialoga com suporte e conceito. Além disso, procura 
atingir o estudante levando-o a pensar conceitualmente 
seu próprio trabalho dentro da arte contemporânea. 

GAT00183	   INTERLOCUÇÕES EM ARTES / 
INTERAÇÕES SOCIAIS	  

Viviane Matesco TER 14-17h 
C-100 

turma A1 

VANGUARDAS: 
CONTEXTO 
BRASILEIRO E 
LATINO-AMERICANO 

Curso teórico aprofunda o curso dado no semestre 
anterior, discute a questão das vanguardas no contexto 
brasileiro e latino-americano. 

GAT00183 INTERLOCUÇÕES EM ARTES / 
INTERAÇÕES SOCIAIS 

Luiz Vergara TER 09-12h 
B-109 

turma A2 

DILEMAS  
ÉTICOS 

As viradas sociais, éticas, ambientais e pedagógicas da 
arte através de percurso não linear de leituras e diálogos. 
Os dilemas éticos da construção coletiva.Estudo dos 
processos artísticos como acontecimento geopoético de 
construção coletiva de saberes. Zonas híbridas dos 
processos artísticos. Entrelaçamentos contemporâneos 
entre arte, saúde, ambiente e sagrado.  Cartografia das 
viradas éticas e sociais do acontecimento artístico. 
Apropriação e ocupação de territórios urbanos. A cidade 
como questão. Ética e Geopoéticas das ações coletivas, 
terapêuticas, pedagógicas e ambientais – razão nomádica, 
fluxos, circulação e fronteiras. 

	  
	  


