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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 pela
observação de determinada situação real ou construção teórica e ficcional.
PROGRAMA DO CURSO:
O curso propõe o desenvolvimento de proposições artísticas 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 proposições e obras produzidas
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.
O curso faz parte do projeto DESILHA, que visa a realização de ações e intervenções artísticas no
campus universitário da Ilha do Fundão. A pesquisa desdobra-se a partir de conceitos e
procedimentos artísticos ligados às noções de PASSEIO/ PASSAGEM /PAISAGEM.
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