
   ARTES UFF 2016 / 2

SEGUNDA 
MANHÃ

C 210 
IACS

GAT00178  
INTERLOCUÇÕES EM 
ARTES / POLÍTICA  

A1 10:00 - 13:00

RENATA 
PERISSINOTO 
PROFESSORA 
ESTAGIÁRIA

POLÍTICAS 
PÚBLICAS

Este curso propõe uma problematização do campo arte-
política através das disjunções entre arte e política e suas 
tensões com o discurso oficial das políticas públicas. Qual é o 
espaço da manifestação artística e a que ele serve?  Através 
da leitura de documentos atuais da política pública nacional e 
de textos teóricos que problematizam certa funcionalização 
das artes na esfera institucional, e as fronteiras entre arte 
política pretende-se estabelecer um campo reflexivo para 
pensar a produção artística atual.

SEGUNDA 
TARDE

C 214 
IACS

GAT00174  GENEALOGIAS 
DAS ARTES / INTERAÇÕES 
SOCIAIS  

A1 14:00 - 17:00 VIVIANE MATESCO CORPO E MULHER
O curso abordará as representações tradicionais da relação 
corpo e mulher e o questionamento operado pela body art, 
performance e pelas artistas feministas do final do século XX.

SEGUNDA 
TARDE

C 220 
IACS

GAT00181  
INTERLOCUÇÕES EM 
ARTES / IMAGINÁRIO  

A1 14:00 - 17:00 LUIZ VERGARA

IMAGINÁRIOS 
TRANSTEMPORAIS, 
TRANSCULTURAIS E 
IMEMORIAIS

Tomando o programa curatorial da Exposição Baía de 
Guanabara: águas e vidas escondidas, serão retomados os 
diferentes processos artísticos contemporâneos que cruzam 
realidade e imaginários simbólicos, espirituais e poéticos. As 
narrativas transculturais e universais ligadas a utopia, 
viagens, oceanos, insularidades e odisséias estarão sendo 
exploradas a partir das obras de Isaac Julien, Ten Thousand 
Waves for a Better Life; Edgar Allan Poe - Maelström, um 
Conto como instrumento; pelos atravessamentos pragmáticos 
das utopias concretas marxistas de Ernst Bloch; a 
fenomenologia da imaginação de Gaston Bachelard; Paul 
Ricour e Mikel Dufrenne. A retomada da potência dos 
imaginários nas práticas artísticas contemporâneas estará 
sendo explorada a partir de obras e leituras vinculadas às 
viradas ambientais com referências históricas da passagem da 
razão européia da paisagem para a quebra do 
antropocentrismo. O cenário da Boa Viagem e das vidas 
escondidas servirão de território e laboratório de ações e 
irradiações de imaginários transtemporais e transculturais. 
Especial foco no princípio feminino universal ligado às águas: 
Iemanjá; Afrodite; Pandora; e Mazu (China).
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TERÇA 
MANHÃ

C 308 
IACS

GAT00177  
INTERLOCUÇÕES EM 
ARTES / REPRESENTAÇÃO  

A1 10:00 - 13:00 MARTHA MELLO 
RIBEIRO

NOVA 
TEATRALOGIA / 
ESTUDOS DA 
PERFORMANCE

O  aluno  irá  adquirir  instrumental  teórico  e  crítico  para  o  
estudo  e  compreensão  dos  fatos teatrais  e  sobre  a  teoria  
teatral  tradicionais  e  contemporâneas,  a  partir  do  
diálogo  entre  teatro  e  performance.  O percurso  da  
disciplina  põe  em  foco  a  compreensão  do  que  veio  a  ser  
chamado  de  “revolução  performativa”  nas artes  da  cena, 
durante  a  segunda  metade  do século XX.

TERÇA 
MANHÃ

C 220 
IACS

GAT00166  
CONFORMAÇÕES ATRAVÉS 
DO CORPO  

A1 09:00 - 13:00 ANDREA 
COPELIOVITCH

ANTROPOLOGIA 
TEATRAL

Experimentações e discussões teóricas acerca das propostas 
de Eugenio Barba de um teatro antropológico, da contrução 
de um processo criativo e treinamento de ator baseado em 
ações.

TERÇA 
TARDE

C 308 
IACS

GAT00171  GENEALOGIAS 
DAS ARTES / PALAVRA  A1 14:00 - 17:00 ÍTALO BRUNO 

ALVES

TECNOLOGIA, 
TRANSDISCIPLINAR
IDADE E A 
PALAVRA.

Discussões acerca das conexões genealógicas entre a 
tecnologia, a transdisciplinaridade e a arte contemporânea.

TERÇA 
TARDE

A 206 
UFASA

GAT00181  
INTERLOCUÇÕES EM 
ARTES / IMAGINÁRIO  

A2 14:00 - 17:00 ANDREA 
COPELIOVITCH

A CONSTRUÇÃO DO 
CORPO/ MENTE DO 
ATOR

Partindo da premissa de K. Stanislawski de que um ator se 
prepara e cria uma segunda natureza, vamos comparar essa 
preparação à preparação de um guerreiro tal qual descrito na 
obra de Carlos Castaneda. Obs: apenas 5 vagas para a 
graduação pois será oferecida juntamente com a turma da Pós 
Graduação em Estudos Contemporâneos das Artes.

TERÇA 
TARDE

C 220 
IACS

GAT00166  
CONFORMAÇÕES ATRAVÉS 
DO CORPO  

A2 14:00 - 18:00 MARTHA MELLO 
RIBEIRO

ESPAÇO EM OBRA: 
A ARTISTICIDADE 
ENTRE CORPO(S) E 
O ESPAÇO 

O curso prático propõe a investigação do(s) corpo(s) no 
espaço, estabelecendo contrastes entre o real e o ficcional, 
entre próximo e longe, entre o ver e o agir, entre o fundo e o 
primeiro plano. O aluno irá adquirir ferramentas, através dos 
exercícios propostos, para compreender e estabelecer pontos 
de contato e de distanciamento entre seu corpo, outros 
corpos e o espaço, ampliando suas possibilidades de criação 
artística, através do conceito espaço em obra.

QUARTA 
MANHÃ

C 306 
IACS

GAT00182  
INTERLOCUÇÕES EM 
ARTES / CONTEXTO 
TECNOLÓGICO

A1 10:00 - 13:00
LYANA PECK 
PROFESSORA 
ESTAGIÁRIA

EU E O MUNDO: 
UMA EXPERIÊNCIA 
TRANSCINEMAS

A partir dos conceitos de Efeito Cinema, de Philippe Dubois, e 
Transcinemas, de Katia Maciel, nesta disciplina pretende-se 
discutir as relações entre o cinema e a arte contemporânea. 
As influências, as interferências, os limiares entre os dois 
campos. O deslocamento do espectador/observador na obra. 
O efeito de sujeito e a produção de presença. A disciplina se 
dará com a leitura e discussão de textos nas aulas, além da 
exibição de filmes e vídeos. Será estimulada a mostra de 
trabalhos dos alunos ao longo do semestre, além da 
proposição de exercícios práticos.
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QUARTA 
MANHÃ

ESTÚDIO 
DE ÁUDIO 

IACS

GAT00167  
CONFORMAÇÕES ATRAVÉS 
DOS MEIOS ACÚSTICOS  

A1 09:00 - 13:00 TATO TABORDA OBJETO-SUJEITO
Desenvolvimento de projetos composicionais a partir de 
sonoridades disponíveis na Audioteca de Objetos Sonoros 
constituída ao longo dos últimos 3 anos por alunos do Curso de 
Artes.

QUARTA 
TARDE

A 202 
UFASA

GAT00179  
INTERLOCUÇÕES EM 
ARTES / PALAVRA  

A1 14:00 - 17:00 TANIA RIVERA OBJETO INVERSO

O curso construirá uma plataforma de reflexão sobre a 
questão do objeto entre psicanálise, literatura e arte 
contemporânea. Adotando a reversão temporal conhecida em 
psicanálise como só-depois, partiremos de alguns objetos para 
deles tecer fios teóricos, críticos e poéticos. Serão eles: 
lágrimas, ferida, a luz, um pênis. Lágrimas caem, ou seja, 
tornam-se o sujeito da frase e aquele que chora, apassivado, 
encena a paixão entre o existir e o não-existir. Com elas, cai o 
olhar e o olho ganha uma nova função. Ferida é sentença que 
se inscreve no corpo daquele personagem kafkiano na Colônia 
penal, ferida é a imagem de que Freud se vale para dizer a 
melancolia, ferida é a imagem em Francesca Woodman, 
alastramento do punctum de Roland Barthes? A luz, ela tem 
peso? Ilumina ou ofusca? Um pênis, como falo, como artifício, 
perdido, desviado, subvertido, reinventado. A partir dele 
como reler Freud com Beatriz Preciado? Como ler Laura Lima 
e suas inversões?

QUARTA 
TARDE

A 204 
UFASA

GAT00168  
CONFORMAÇÕES ATRAVÉS 
DOS MEIOS PLÁSTICOS  

A1 14:00 - 18:00 LUIZ SÉRGIO DE 
OLIVEIRA

O  QUE  EU  TERIA  
A   DIZER ???

O curso se organizará em torno de pequenos seminários a 
respeito da produção dos estudantes, durante os quais cada 
estudante, em um sistema de rodízio definido com a turma, 
trará para sala de aula sua produção de arte recente para 
deflagrar o debate com a turma. Neste cenário, os estudantes 
serão solicitados a apresentar sua produção recente ou em 
processo, de maneira que, com a participação da turma 
(estudantes, professor e, eventualmente, convidados) possa 
adensar sua reflexão crítica a respeito de sua própria 
produção e a de seus colegas. 

QUARTA 
TARDE

A 206 
UFASA

GAT00183  
INTERLOCUÇÕES EM 
ARTES / INTERAÇÕES 
SOCIAIS  

A1 14:00 - 17:00

RACHEL 
AZOUBEL, 
RAFAEL FRANÇA 
E FERNANDA PAZ 
PROFESSORES 
ESTAGIÁRIOS

CORPO, GÊNERO E 
SEXUALIDADE NA 
ARTE 
CONTEMPORÂNEA

O curso pretende discutir o panorama artístico 
contemporâneo que lida com as questões de corpo, gênero e 
sexualidade, a partir de textos, filmes e imagens que 
dialogam com o tema. Os alunos deverão apresentar trabalho 
teórico-prático, que será avaliado ao longo do curso, 
considerando o desenvolvimento do processo criativo.
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QUINTA 
MANHÃ

C 216 
IACS

GAT00175  GENEALOGIAS 
DAS ARTES / IMAGINÁRIO  A1 10:00 - 13:00 PIERRE CRAPEZ

IMAGENS DAS 
ARTES E 
IMAGINÁRIOS

As matrizes imaginárias históricas e suas respectivas 
potencialidades oníricas e universo simbólica; o papel da 
imaginação na criação de Mundos: 1. Imagem do Mundo e 
imaginação; 2. Oriente X Ocidente; o imaginário mítico-
religioso ontem e hoje, e sua incidência nas artes; 3. 
Natureza e Sensibilidade: a imaginação do romantismo ao 
Land arte. Paisagem e Fenomenologia; 4. Razão e Imaginação 
na Modernidade; 4a. Imaginação e Irracionalidade: Loucos e 
visionários. Vanguardas negativas do surrealismo/dadaísmo. 
Do sonho Jungiano ao Devaneio Bachelardiano; 4b. 
Imaginação e Racionalidade, Vanguardas positivas, do sonho 
maquinista à ficção transhumanista; 5. Pós modernidade e 
subjetividade antropofágica: um Mundo em Trânsito. 6. Da 
imagem da cidade à cidade como matriz imaginária. 

QUINTA 
MANHÃ

A 206 
UFASA

GAT00168  
CONFORMAÇÕES ATRAVÉS 
DOS MEIOS PLÁSTICOS  

A2 09:00 - 13:00 JORGE FREUND O IMAGINÁRIO O imaginário: fantasia, sonho e delírio como motor e corpo da 
obra, resposta e manifestação vital.

SEXTA 
MANHÃ

A 206 
UFASA

GAT00166  
CONFORMAÇÕES ATRAVÉS 
DO CORPO  

A3 09:00 - 13:00

DIOGO ALMEIDA E 
CHRISTIANE 
CUNHA 
PROFESSORES 
ESTAGIÁRIOS 

DANÇA E OUTRAS 
LINGUAGENS 
ARTÍSTICAS

Investigações das possíveis relações entre a Dança e as 
diferentes linguagens artísticas. A linguagem e pensamento 
corporal na prática transdisciplinar com o desenho, a 
sonoridade e a palavra como fundamento para a criação 
artística.

SEXTA 
TARDE

A 201 
UFASA

GAT00183  
INTERLOCUÇÕES EM 
ARTES / INTERAÇÕES 
SOCIAIS  

A2 14:00 - 17:00

DIANA KOLKER E 
KAREN AQUINI 
PROFESSORAS 
ESTAGIÁRIAS

ZONAS DE 
CONVERGÊNCIA 
ENTRE ARTE E 
EDUCAÇÃO

A disciplina pretende investigar as zonas de convergência 
entre arte e educação através de três eixos conceituais: a 
experiência, a política e o comum.
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SEXTA 
TARDE

A 206 
UFASA

GAT00170  GENEALOGIAS 
DAS ARTES / POLÍTICA  A1 14:00 - 17:00

ANDIARA RAMOS 
PROFESSORA 
ESTAGIÁRIA

RESISTÊNCIAS 
FEMINISTAS

O curso traçará um caminho possível para pensar as 
intersecções entre gênero, raça e sexualidade. Busca-se a 
escuta e a ressonância das vozes de pessoas que 
experimentaram ou experimentam em seus próprios corpos as 
resistências feministas. A experiência do corpo nos contextos 
em que a resistência é necessária não raro é análoga à 
experiência da violência. Nesse sentido, o programa propõe 
uma revisão historiográfica do panorama das três ondas do 
feminismo com foco na cena contemporânea. Inicia com uma 
abordagem que privilegia as tensões raciais no contexto da 1ª 
onda feminista norte-americana. Na sequência, apresenta as 
lutas por liberdade, autonomia e autodeterminação 
experienciadas nas reivindicações pelo direito ao próprio 
corpo e pelos direitos civis, cerne da 2ª onda feminista. 
Alcança a 3ª onda, momento no qual emergem novas e 
paradigmáticas teorias de  gênero, raça e sexualidade, como 
a teoria da interseccionalidade e a teoria queer. A partir 
dessas duas teorias, o problema da vida nas fronteiras torna-
se um motor dos saberes, contrassaberes e práticas 
feministas. Os esforços se voltam para a construção de uma 
política ou biopolítica da diferença capaz de abarcar corpos 
desviantes em suas singularidades e indeterminações. Para 
compreender como a dinâmica de acolhimento da diferença 
ocorre no campo político, o programa aborda o mito do 
ciborgue, a contrassexualidade e o queer decolonial. Nesse 
contexto de múltiplos atravessamentos e estímulos de toda 
sorte que marcam a contemporaneidade, uma forma de 
resistência friccionadora do campo da arte é a pornografia. A  
apropriação da pornografia por vertentes do feminismo tem 
se mostrado uma tecnologia de resistência potente, o que se 
verifica na criação da pós-pornografia e do pornoterrorismo, 
configurando os últimos tópicos do curso. 
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