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GAT00165	  
	  

CONFORMAÇÕES	  
ATRAVÉS	  DE	  
APROPRIAÇÕES	  

	  
MIGUEL	  
ARAÚJO	  

professor estagiário	  
	  

SEG	   14-‐18h	   A-206  
GRAGOATÁ	  

Turma	  A1	  
ANIMAÇÃO,	  

REPRESENTAÇÃO
IMAGINÁRIO	  

Através	  de	  uma	  série	  de	  aulas	  práticas	  e	  palestras,	  os	  alunos	  poderão	  
experimentar	  alguns	  aspectos	  da	  animação.	  Dividida	  em	  três	  módulos	  
de	  aproximadamente	  5	  aulas	  cada,	  a	  animação	  será	  abordada	  através	  
de	  seus	  suportes:	  Teatro	  de	  Animação;	  Animação	  Audiovisual;	  Histórias	  
em	  Quadrinhos	  e	  outras	  Mídias.	  Ao	  final	  de	  cada	  módulo,	  o	  aluno	  terá	  
um	  trabalho	  referente	  ao	  tema	  para	  avaliação	  parcial	  do	  semestre.	  	  

GAT00166	  
CONFORMAÇÕES	  
ATRAVÉS	  DO	  
CORPO	  

TANIA	  RIVERA	   TER	   14-‐18h	   A-204  
GRAGOATÁ	  

Turma	  A1	  
CORPO	  E	  O	  
OUTRO	  

Será	  investigada	  a	  potência	  gestual	  do	  corpo	  na	  dança	  e	  nas	  artes	  
visuais,	  relacionando-‐a	  ao	  objeto	  e	  à	  presença	  do	  outro.	  

GAT00165	  
	  

CONFORMAÇÕES	  
ATRAVÉS	  DE	  
APROPRIAÇÕES	  

HELIO	  
CARVALHO	  

QUA	   09-‐13h	   A-202  
GRAGOATÁ	  

Turma	  A2	  
OBRAS	  SOBRE	  

OBRAS	  

Experimentações	  e	  proposições	  artísticas	  motivadas	  pela	  apropriação	  
de	  obras,	  procedimentos	  ou	  fragmentos	  de	  trabalhos	  de	  outros	  
artistas/épocas.	  Deflagração	  de	  processos	  de	  interlocução,	  fissuras	  e	  
problematizações	  suscitados	  pelas	  escolhas	  dos	  objetos	  de	  apropriação	  
e	  os	  universos	  conceituais	  vinculados	  a	  eles.	  Recontextualizações,	  
expansão	  de	  conexões	  e	  novos	  agenciamentos.	  Elaboração	  de	  poética	  
singular	  que	  considere	  e	  incorpore	  as	  buscas	  artísticas	  pessoais	  em	  
diálogo	  com	  os	  repertórios	  dos	  territórios	  criativos	  revisitados.	  

GAT00165	  
	  

CONFORMAÇÕES	  
ATRAVÉS	  DE	  
APROPRIAÇÕES	  

	  
ANA	  

SCHUCHTER	  E	  
SUSANA	  
LONGO	  

professoras estagiárias	  

QUA	   14-‐18h	   A-206  
GRAGOATÁ	  

Turma	  A3	  
PRÁTICAS	  
ARTÍSTICAS	  
FEMINISTAS?	  
TEORIAS	  E	  
PRÁTICAS	  

Promover	  discussões	  e	  práticas	  a	  partir	  da	  análise	  de	  
obras/ações/produções	  artísticas	  contemporâneas	  que	  têm	  abordagens	  
ligadas	  às	  questões	  de	  gênero	  e	  interações	  sociais.	  Pensar	  as	  práticas	  
artísticas	  e	  objetos	  de	  arte	  "legitimados"	  ou	  não,	  no	  exercício	  de	  tentar	  
alargar	  e	  borrar	  fronteiras	  existentes.	  Momentos	  de	  reflexão	  teórica	  
serão	  atrelados	  a	  momentos	  de	  criação	  prática,	  dentro	  e	  fora	  da	  sala	  de	  
aula.	  	  	  Tais	  questões	  serão	  abordadas	  no	  intuito	  de	  tentar	  compreender	  
quando	  as	  práticas	  artísticas	  se	  desenvolvem	  de	  maneira	  a	  trazer	  para	  
as	  zonas	  de	  visibilidade	  demandas	  sociais	  e	  questões	  de	  gênero.	  	  
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GAT00166	  
CONFORMAÇÕES	  
ATRAVÉS	  DO	  
CORPO	  

LUCIANO	  
MATRICARDI	  

QUA	   14-‐18h	   A-204  
GRAGOATÁ	  

Turma	  A2	  
TRABALHO	  DO	  
ATOR	  SOBRE	  SI	  –	  
CONSTRUINDO	  A	  
AÇÃO	  ATRAVÉS	  
DA	  MEMÓRIA	  

A	  partir	  da	  perspectiva	  do	  “trabalho	  do	  ator	  sobre	  si”,	  de	  Constantin	  
Stanislavski,	  bem	  como	  dos	  seus	  desdobramentos	  e	  influências	  nas	  
abordagens	  de	  Jerzy	  Grotowski,	  Peter	  Brook,	  Thomas	  Richards	  e	  Luis	  
Otávio	  Burnier,	  serão	  abordados	  os	  princípios	  elementares	  do	  trabalho	  
do	  ator	  na	  linha	  orgânica.	  Os	  alunos	  deverão	  trabalhar	  sobre	  a	  criação	  
de	  cenas	  teatrais	  individuais	  e/ou	  coletivas,	  a	  partir	  de	  memórias	  e	  
desejos	  pessoais,	  mobilizando	  diferentes	  materiais,	  como	  textos,	  
imagens,	  objetos,	  músicas...	  Através	  dessas	  criações	  poderemos	  discutir	  
possibilidades	  de	  refinamento	  do	  trabalho	  pessoal	  do	  ator	  a	  partir	  de	  
alguns	  princípios	  técnicos	  como:	  contato,	  trabalho	  sobre	  impulsos	  
psicofísicos,	  elaboração	  dramatúrgica,	  criação	  de	  uma	  estrutura	  precisa	  
de	  ações	  físicas,	  comportamento	  orgânico,	  memória	  e	  tradição.	  
Também	  serão	  explorados	  alguns	  aspectos	  do	  trabalho	  sobre	  cantos	  de	  
tradição	  como	  ferramenta	  de	  criação	  pessoal	  e	  coletiva,	  bem	  como	  
exercícios	  de	  treinamento	  físico	  do	  ator	  (equilíbrio,	  ritmo,	  modulação	  da	  
energia,	  articulações,	  tônus	  muscular,	  fluência...).	  

GAT00166	  
CONFORMAÇÕES	  
ATRAVÉS	  DO	  
CORPO	  

ELISA	  
QUINTANILHA	  E	  
JULIA	  FRANCA	  
professoras estagiárias	  

SEX	   14-‐18h	   A-204  
GRAGOATÁ	  

Turma	  A3	  
LABORATÓRIOS	  
DE	  CRIAÇÃO	  DE	  
MOVIMENTO	  

PARA	  A	  
PERFORMANCE	  

CÊNICA	  

Visando	  a	  performance	  cênica,	  o	  curso	  será	  composto	  de	  laboratórios	  
experimentais	  do	  corpo	  em	  movimento,	  explorando	  suas	  possibilidades	  
criativas	  	  com	  o	  próprio	  corpo,	  com	  outros	  corpos	  e	  com	  o	  espaço.	  
Nesta	  proposta,	  serão	  trabalhados	  diferentes	  estímulos	  para	  a	  
experimentação	  criativa	  e	  descoberta	  de	  uma	  linguagem	  corporal	  
pessoal,	  possibilitando	  	  articulações	  diversas	  	  entre	  elementos	  que	  
poderão	  complementar	  o	  gesto	  cênico	  nos	  processos	  das	  aulas,	  como	  
por	  exemplo	  o	  som,	  a	  palavra,	  a	  imaginação,	  	  dentre	  outros.	  
Paralelamente	  aos	  laboratórios,	  serão	  trabalhadas	  leituras	  que	  
embasarão	  a	  prática.	  

GAT00168	  
CONFORMAÇÕES	  
ATRAVÉS	  DOS	  
MEIOS	  PLÁSTICOS	  

JORGE	  FREUND	   SEX	   14-‐18h	   A-206  
GRAGOATÁ	  

Turma	  A3	  
O	  IMAGINÁRIO,	  

FANTASIA,	  
SONHO	  E	  DELÍRIO	  

	  

O	  imaginário,	  fantasia,	  sonho	  e	  delírio	  como	  motor	  e	  corpo	  da	  obra,	  
resposta	  e	  manifestação	  vital.	  
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GAT00171	  
GENEALOGIAS	  
DAS	  ARTES	  /	  
PALAVRA	  

VIVIANE	  
MATESCO	  

SEG	   14-‐17h	   A-202  
GRAGOATÁ	  

Turma	  A3	  
CONTEXTO	  E	  

FUNDAMENTOS	  
TEÓRICOS	  DA	  

ARTE	  

Investigação	  do	  contexto	  e	  fundamentos	  de	  diferentes	  tradições	  
teóricas	  da	  arte.	  Analise	  crítica	  de	  termos	  e	  conceitos	  artísticos,	  bem	  
como	  das	  teorias	  artísticas	  a	  eles	  referidas,	  mediante	  leitura,	  discussão	  
de	  textos	  e	  elaboração	  de	  escrita.	  	  
	  

GAT00172	  
GENEALOGIAS	  
DAS	  ARTES	  /	  
REPRESENTAÇÃO	  

VICTOR	  
VIDAL	  

professor estagiário	  
SEG	   14-‐17h	   A-204  

GRAGOATÁ	  

Turma	  A1	  
REPRESENTATIVO

ABSTRATO	  

CONCRETO	  

Polissemia	  dos	  termos	  representação,	  abstração	  e	  concreto.	  O	  curso	  
discute	  essas	  três	  noções	  frente	  às	  problemáticas	  empreendidas	  pela	  
arte	  do	  final	  do	  século	  XIX	  e	  o	  seu	  desenvolvimento	  no	  século	  XX.	  Crise	  
dos	  sistemas	  representativos,	  fricções	  entre	  figuração	  e	  abstração	  e	  
instauração	  das	  linguagens	  concretas	  

GAT00171	  
GENEALOGIAS	  
DAS	  ARTES	  /	  
PALAVRA	  

ITALO	  BRUNO	  
ALVES	  

TER	   10-‐13h	   A-204  
GRAGOATÁ	  

Turma	  A1	  
BELTIN	  E	  MORIN.	  
TRANSDISCIPLI-‐
NARIDADE:	  

DESPEDIDAS	  E	  
ENCONTROS	  

Estudo	  sobre	  os	  paradigmas	  do	  projeto	  moderno	  que	  foram	  
abandonados	  pela	  arte	  transdisciplinar	  da	  pós-‐história.	  Reflexões	  sobre	  
as	  implicações	  da	  palavra,	  da	  transdiciplinaridade	  e	  do	  fim	  da	  história	  da	  
arte	  para	  produção	  artística	  contemporânea.	  

GAT00171	  
GENEALOGIAS	  
DAS	  ARTES	  /	  
PALAVRA	  

ANDREA	  
COPELIOVITCH	  

TER	   14-‐17h	   A-202  
GRAGOATÁ	  

Turma	  A2	  
ARTAUD,	  
PALAVRA,	  
SÍMBOLO	  

A	  partir	  dos	  escritos	  de	  Artaud,	  vamos	  questionar	  o	  que	  é	  palavra,	  
representação,	  linguagem	  e	  como	  isso	  se	  aplica	  à	  criação	  de	  uma	  
linguagem	  que	  seja	  própria	  à	  cena	  teatral	  

GAT00173	  
GENEALOGIAS	  
DAS	  ARTES	  /	  
MEIO	  AMBIENTE	  

LUIZ	  
GUILHERME	  
VERGARA	  

QUA	   10-‐13h	   A-204  
GRAGOATÁ	  

Turma	  A2	  
GENEALOGIAS	  

DO	  MEIO	  
AMBIENTE	  NAS	  

ARTES	  

Da	  Paisagem	  ao	  Engajamento	  Ambiental	  -‐	  	  
A	  relação	  entre	  natureza,	  paisagem	  e	  o	  pensamento	  sistêmico	  
ambiental	  será	  compartilhada	  com	  uma	  leitura	  da	  história	  da	  arte	  e	  a	  
construção	  transcultural	  de	  uma	  visão	  contemporânea	  para	  a	  arte.	  

GAT00175	  
GENEALOGIAS	  
DAS	  ARTES	  /	  
IMAGINÁRIO	  

PIERRE	  CRAPEZ	   QUI	   10-‐13h	   A-202  
GRAGOATÁ	  

Turma	  A1	  
GENEALOGIAS	  
DO	  IMAGINÁRIO	  

As	  matrizes	  imaginárias	  históricas	  e	  suas	  simbólicas	  respectivas	  como	  
potencialidades	  criadoras	  e	  universo	  sígnico;	  o	  papel	  da	  imaginação	  na	  
criação	  de	  Mundos.	  1-‐A	  imaginação	  nas	  cosmogonias	  ancestrais	  e	  suas	  
releituras	  na	  pós-‐modernidade;	  2-‐Das	  Mitologias	  das	  religiões	  às	  
representações	  do	  mundo.	  Cultura	  popular	  e	  imaginário	  no	  Brasil	  na	  
arte	  contemporânea;	  3-‐Imaginação	  e	  globalização;	  Mestiçagem	  e	  
representação	  de	  mundo,	  (arte	  em	  trânsito);	  4-‐Natureza	  e	  imaginação	  
(do	  romantismo	  ao	  “xamanismo”	  contemporâneo);	  5-‐O	  imaginário	  
urbano,	  ontem	  e	  hoje.	  A	  cidade	  como	  matriz	  imaginária	  hoje.	  
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GAT00176	  

GENEALOGIAS	  
DAS	  ARTES	  /	  
CONTEXTO	  
TECNOLÓGICO	  

GIULIANO	  OBICI	   QUI	   14-‐17h	   A-204  
GRAGOATÁ	  

Turma	  A1	  
GAMBIARRA	  &	  

HACKING	  

Tecnologias	  heterodoxas	  no	  contexto	  da	  arte.	  O	  curso	  abordará	  
questões	  sobre	  uso,	  apropriação	  e	  subversão	  tecnológica	  no	  contexto	  
da	  arte.	  Guiado	  por	  práticas	  como	  hacking	  e	  gambiarra	  a	  proposta	  é	  
estabelecer	  um	  percurso	  “zigzagueante”	  entre	  alta	  e	  baixa	  tecnologia	  
que	  contamina	  práticas	  artísticas.	  A	  dinâmica	  dos	  encontros	  será	  
conduzida	  pela	  discussão	  de	  textos,	  bem	  como	  análise	  de	  repertório	  
artístico.	  É	  esperado	  que	  os	  participantes	  se	  dediquem	  à	  leitura,	  
investigação	  e	  experimentação.	  

GAT00176	  

GENEALOGIAS	  
DAS	  ARTES	  /	  
CONTEXTO	  
TECNOLÓGICO	  

TATO	  TABORDA	   QUI	   14-‐17h	   A-204  
GRAGOATÁ	  

Turma	  A2	  
GAMBIARRA	  &	  

HACKING	  

Tecnologias	  heterodoxas	  no	  contexto	  da	  arte.	  O	  curso	  abordará	  
questões	  sobre	  uso,	  apropriação	  e	  subversão	  tecnológica	  no	  contexto	  
da	  arte.	  Guiado	  por	  práticas	  como	  hacking	  e	  gambiarra	  a	  proposta	  é	  
estabelecer	  um	  percurso	  “zigzagueante”	  entre	  alta	  e	  baixa	  tecnologia	  
que	  contamina	  práticas	  artísticas.	  A	  dinâmica	  dos	  encontros	  será	  
conduzida	  pela	  discussão	  de	  textos,	  bem	  como	  análise	  de	  repertório	  
artístico.	  É	  esperado	  que	  os	  participantes	  se	  dediquem	  à	  leitura,	  
investigação	  e	  experimentação.	  

GAT00175	  
GENEALOGIA	  DAS	  
ARTES	  /	  
IMAGINÁRIO	  

THAÍS	  INACIO	  E	  
LETÍCIA	  SIMÕES	  

professoras estagiárias	  
SEX	   10-‐13h	   A-204  

GRAGOATÁ	  

Turma	  A2	  
AUTORIA	  NO	  

CINEMA	  

Pesquisar	  processos	  que	  problematizem	  a	  noção	  de	  autoria	  e	  peturbem	  
temas	  caros	  à	  construção	  do	  "sujeito-‐criador"	  no	  cinema.	  A	  partir	  da	  
análise	  e	  discussão	  de	  pesquisas	  e	  experimentações	  de	  artistas	  e	  textos	  
teóricos,	  atravessamos	  os	  campos	  da	  filosofia,	  discursividades,	  
"colaboratividade"e	  criação.	  Trata-‐se	  de	  um	  laboratório	  de	  leituras	  (em	  
sala)	  e	  discussão	  com	  a	  proposta	  de	  efetiva	  participação	  dos	  alunos.	  	  

GAT00170	  
GENEALOGIAS	  
DAS	  ARTES	  /	  
POLÍTICA	  

LUIZ	  SERGIO	  DE	  
OLIVEIRA	  

SEX	   10-‐13h	   A-202  
GRAGOATÁ	  

Turma	  A1	  
ARTE	  E	  MUNDO	  

O	  curso,	  de	  caráter	  teórico,	  tem	  como	  objetivo	  buscar	  um	  melhor	  
entendimento	  e	  promover	  a	  reflexão	  em	  torno	  de	  aspectos	  de	  uma	  arte	  
contemporânea	  que	  se	  apresenta	  como	  política.	  No	  entanto,	  no	  
desenvolvimento	  do	  curso	  partiremos	  do	  pressuposto	  de	  que	  toda	  arte	  
é	  política,	  mesmo	  aquela	  que	  tenta	  afirmar	  o	  contrário;	  neste	  sentido,	  o	  
curso	  buscará	  entender	  a	  produção	  de	  arte	  recente	  como	  parte	  de	  um	  
projeto	  político	  capilarizado	  que,	  entre	  embates,	  afirmações	  e	  rejeições,	  
atravessou	  o	  século	  XX	  e	  parece	  ganhar	  proeminência	  e	  maturidade	  nas	  
duas	  primeiras	  décadas	  do	  século	  XXI.	  Para	  tanto,	  o	  curso	  abordará	  
diferentes	  momentos	  /	  movimentos	  /	  teorias	  /	  artistas	  que	  criaram	  um	  
rede	  de	  influências	  e	  de	  ressonâncias	  da	  qual	  a	  arte	  contemporânea	  é	  
parte	  e	  testemunho,	  passando	  por	  diferentes	  temas	  /	  assuntos,	  tais	  
como	  vanguardas	  históricas,	  neovanguardas,	  	  movimentos	  de	  arte	  
política	  na	  América	  Latina,	  arte	  ambiental,	  arte	  conceitual,	  crítica	  
institucional,	  arte	  pública,	  arte	  comunitária,	  entre	  outros.	  
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INTERLOCUÇÕES 

 

PROFESSOR DIA HORÁRIO SALA 

SOLICITADA  
TÓPICO  

VARIÁVEL 

 

GAT00181	  
INTERLOCUÇÕES	  
EM	  ARTES	  /	  
IMAGINÁRIO	  

ANDREA	  
COPELIOVITCH	  

TER	   10-‐13h	   A-202  
GRAGOATÁ	  

Turma	  A1	  
VAZIO,	  ESPAÇO	  

VAZIO,	  
BUDISMO,	  
CARLOS	  

CASTANEDA,	  
PETER	  BROOK	  

Partindo	  da	  relação	  que	  Peter	  Brook	  faz	  entre	  ação	  cênica	  e	  espaço	  
vazio,	  vamos	  dialogar	  com	  diferentes	  autores	  e	  pensamentos	  sobre	  os	  
significados	  de	  vazio	  e	  possíveis	  caminhos	  para	  atingi-‐lo.	  

GAT00182	  

INTERLOCUÇÕES	  
EM	  ARTES	  /	  
CONTEXTO	  
TECNOLÓGICO	  

TATO	  TABORDA	   QUA	   14-‐17h	   A-202  
GRAGOATÁ	  

Turma	  A1	  
USO	  IMPRÓPRIO	  

A	  disciplina	  abordará	  o	  papel	  dos	  meios	  tecnologia	  enquanto	  instância	  
de	  aproximação	  e	  conexão	  	  entre	  artistas	  e	  linguagens	  artísticas	  de	  
diferentes	  naturezas.	  Uma	  atenção	  particular	  será	  dada	  ao	  uso	  que	  
agentes	  de	  um	  determinado	  território	  fazem	  de	  meios	  tecnológicos	  
próprios	  a	  um	  outro	  território,	  um	  uso	  impróprio	  se	  comparados	  ao	  seu	  
emprego	  habitual,	  autorizado	  e	  validado	  por	  uma	  habilitação	  formal:	  
filmes	  de	  coreógrafas,	  música	  de	  artistas	  visuais,	  pinturas	  de	  
compositores	  e	  composições	  de	  arquitetos.	  

GAT00182	  

INTERLOCUÇÕES	  
EM	  ARTES	  /	  
CONTEXTO	  
TECNOLÓGICO	  

GIULIANO	  OBICI	   QUA	   14-‐17h	   A-202  
GRAGOATÁ	  

Turma	  A2	  
USO	  IMPRÓPRIO	  

A	  disciplina	  abordará	  o	  papel	  dos	  meios	  tecnologia	  enquanto	  instância	  
de	  aproximação	  e	  conexão	  	  entre	  artistas	  e	  linguagens	  artísticas	  de	  
diferentes	  naturezas.	  Uma	  atenção	  particular	  será	  dada	  ao	  uso	  que	  
agentes	  de	  um	  determinado	  território	  fazem	  de	  meios	  tecnológicos	  
próprios	  a	  um	  outro	  território,	  um	  uso	  impróprio	  se	  comparados	  ao	  seu	  
emprego	  habitual,	  autorizado	  e	  validado	  por	  uma	  habilitação	  formal:	  
filmes	  de	  coreógrafas,	  música	  de	  artistas	  visuais,	  pinturas	  de	  
compositores	  e	  composições	  de	  arquitetos.	  

GAT00179	  
INTERLOCUÇÕES	  
EM	  ARTES	  /	  
PALAVRA	  

BIANCA	  DIAS	  E	  
DORA	  MOREIRA	  

professoras estagiárias	  
QUI	   10-‐13h	   A-204  

GRAGOATÁ	  

Turma	  A1	  
LABORATÓRIO	  
DE	  EXTIMIDADE	  

A	  disciplina	  pretende	  pensar	  a	  questão	  do	  íntimo/êxtimo	  nas	  artes	  
plásticas,	  no	  cinema	  e	  no	  som	  a	  partir	  da	  pesquisas	  das	  referidas	  
mestrandas:	  Dora	  Moreira	  e	  Bianca	  Coutinho	  Dias.	  	  Mesclando	  artes	  
visuais	  e	  som,	  será	  trabalhada	  em	  sala	  uma	  bibliografia	  aliada	  ao	  
pensamento	  acerca	  de	  trabalhos	  artísticos	  -‐	  trabalhos	  abordados	  nas	  
referidas	  pesquisas,	  trabalhos	  que	  estejam	  sendo	  exibidos	  no	  Rio	  de	  
Janeiro	  durante	  o	  período	  da	  disciplina	  e	  possam	  ser	  visitados	  e	  
trabalhos	  oriundos	  de	  possíveis	  contribuições	  de	  alunos	  que	  estejam	  
participando	  da	  disciplina.	  
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INTERLOCUÇÕES 

 

PROFESSOR DIA HORÁRIO SALA 

SOLICITADA  
TÓPICO  

VARIÁVEL 

 

GAT00183	  

INTERLOCUÇÕES	  
EM	  ARTES	  /	  
INTERAÇÕES	  
SOCIAIS	  

MARCELO	  
DOMINGUES	  
professor estagiário	  

QUI	   14-‐17h	   A-202  
GRAGOATÁ	  

Turma	  A1	  
TÓPICOS	  

ESPECIAIS	  EM	  
DANÇA	  

Tendo	  como	  pano	  de	  fundo	  a	  Sociedade	  contemporânea,	  propõe-‐se	  a	  
articulação	  com	  outras	  disciplinas	  das	  ciências	  humanas,	  bem	  como	  
temas	  cotidianos,	  a	  fim	  de	  discutir	  como	  a	  dança	  e	  o	  corpo	  são	  
percebidos	  e	  estão	  inseridos	  na	  sociedade	  contemporânea.	  

GAT00181	  
INTERLOCUÇÕES	  
EM	  ARTES	  /	  
IMAGINÁRIO	  

RAPHAEL	  
GIAMMATTEY	  

professor estagiário	  
QUI	   14-‐17h	   A-206  

GRAGOATÁ	  

Turma	  A2	  
DIÁLOGOS	  ENTRE	  

TEATRO	  E	  
CINEMA	  

A	  disciplina	  terá	  três	  momentos	  distintos.	  O	  primeiro	  se	  refere	  à	  	  
forma	  como	  o	  tratamento	  do	  tema	  é	  visto	  na	  relação	  entre	  o	  fotógrafo	  e	  
o	  seu	  objeto,	  na	  divisão	  que	  se	  faz	  entre	  ficção	  e	  não-‐ficção	  no	  cinema,	  
no	  vínculo	  entre	  obra	  e	  artista,	  e	  na	  escrita	  da	  cena	  contemporânea.	  	  
Em	  um	  segundo	  momento,	  serão	  estudados	  os	  comentários	  feitos	  pelos	  
autores	  Béatrice	  Picon-‐Vallin,	  Denis	  Guénoun	  e	  Susan	  Sontag	  sobre	  as	  	  
aproximações	  entre	  teatro	  e	  cinema,	  no	  que	  se	  refere	  a	  afinidades	  entre	  	  
texto	  e	  imagem,	  ao	  modo	  de	  experiência	  e	  função	  dessas	  atividades,	  e	  	  
finalmente,	  a	  uma	  síntese	  das	  diferenças	  de	  especificidade	  entre	  uma	  
arte	  e	  outra.	  	  
Na	  parte	  final	  da	  disciplina,	  o	  foco	  se	  dirigirá	  para	  a	  materialidade	  de	  	  
filmes	  e	  peças.	  Assistiremos	  em	  aula:	  Blow-‐Up	  (1966),	  de	  Michelangelo	  	  
Antonioni,	  e	  The	  Opening	  Night	  (1977),	  de	  John	  Cassavetes.	  Partindo	  da	  
ideia	  de	  encenação	  e	  também	  do	  teatro	  como	  tema	  e	  imaginário	  para	  
os	  cineastas,	  discutiremos	  as	  duas	  obras,	  em	  conjunto	  com	  uma	  peça	  de	  
teatro	  em	  cartaz,	  a	  ser	  escolhida	  durante	  o	  semestre.	  

 

PROJETOS 

 

PROFESSOR HORÁRIO TURMA  

GAT00162 

PRÁTICAS	  
EXPERIMENTAIS	  
DO	  PROJETO	  
ARTÍSTICO	  

ÍTALO	  BRUNO	  
ALVES	  

SAB 09-15h Turma A1 
 

 

GAT00162 

PRÁTICAS	  
EXPERIMENTAIS	  
DO	  PROJETO	  
ARTÍSTICO	  

ANDREA	  
COPELIOVITCH	  

SAB 09-15h Turma A2 
 

 

GAT00163 

DESENVOLVIMENTO	  
CONCEITUAL	  DO	  
PROJETO	  
ARTÍSTICO	  

VIVIANE	  
MATESCO	  

	  
SEX 09-15h Turma A1 

 
 

GAT00164 
PROJETO	  
ARTÍSTICO	  FINAL	  

LUIZ	  SÉRGIO	  DE	  
OLIVEIRA	  

QUA 09-15h Turma A1 
 

 

  


