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EMENTA:
O curso é um convite à experimentação artística. Seu objetivo é a sustentação de um ritmo
semanal de produção realizada ou projetada a partir de elementos deflagradores que podem ser
ativados tanto por uma palavra ou frase quanto por determinada situação ou construção teórica.
Neste semestre a exploração das espacialidades e temporalidades singulares vivenciadas no
decorrer do curso estará associada à investigação da noção de cena que atravessa o campo do
pensamento e da arte, abrindo múltiplas possibilidades de entrecruzamentos.
Em 1890 o poeta Paul Fort fundava o Théatre d’art sob o signo da experimentação entre diversas
linguagens. Mas ao longo do século 20 é a própria ideia de teatro, com diferentes inflexões, que
parece invadir a cena da arte, estendendo um arco que vai desde Duchamp e os dadaístas até
experiências mais recentes de Tino Sehgal ou Laura Lima, entre outros. Nossa observação passa
então a incidir sobre a teatralidade implícita numa arte que busca conquistar seu endereçamento na
cumplicidade do espectador/interlocutor-participante-criador-em-potencial. Parafraseando
Rosalind Krauss, essa posição central do outro não demandaria uma reflexão sobre um possível
conceito de cena ampliada ?
PROGRAMA DO CURSO:
O curso propõe o desenvolvimento de proposições artísticas no Galpão da Pós e no seu entorno
com:
1. ênfase na produção artística em qualquer mídia ou linguagem
2. exploração das possibilidades de registro das ações realizadas
3 discussão coletiva das proposições visando refinar a reflexão crítica
4. pesquisa sobre conceitos e procedimentos artísticos ligados às noções de cena, teatralidade,
espectatorialidade, performatividade, dispositivo.
A pesquisa teórica se dará sob a forma de leituras e discussões articuladas ao desenvolvimento das
proposições artísticas de cada participante e dos interesses do grupo. A bibliografia indicada será
expandida no decorrer do curso em função das questões levantadas.
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