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O curso é proposto a partir da necessidade de atender a pesquisa prática de cada um dos
alunos, e, desse modo, se orienta para a tentativa de estabelecer diálogos a partir das obras
que estão sendo criadas – o objeto é o processo de cada aluno, e a problemática que
constitui esse processo. O que se propõe é partir de propostas de trabalho para tentar
aprofundar a problemática da criação e o discurso sobre ela buscando evitar o pensamento
pronto que deseja se apropriar das obras. O curso, assim, baseia-se fortemente no trabalho
de atelier, na produção individual e na apresentação e discussão sobre obras e processos e
no acompanhamento por parte do professor.
Como questão suplementar ao trabalho propõe-se a tematização de estratégias
próprias à arte contemporânea. Neste semestre trataremos da produção de séries e as
relações destas com instâncias de institucionalização da arte – desde a noção clássica de
arte, passando pela noção de estilo, serialidade até a presença da obra concebida na
multiplicidade em confronto com o museu no âmbito de uma crítica institucional.
A bibliografia de referência do curso refere-se genericamente a textos de artista,
entrevistas, textos sobre a experimentação e alguns poucos textos críticos específicos e
será acrescida, ao longo do semestre, da bibliografia exigida pela dinâmica da discussão e
do trabalho dos alunos.
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PROGRAMA DO CURSO:
A dinâmica do curso segue :

1. Apresentação e discussão dos trabalhos dos alunos com frequência a determinar.
2. Proposição de problemas práticos.
3. Determinação, segundo a necessidade, de artistas a serem tratados em aulas
expositivas (para cada aluno).
4. Apresentação e discussão das obras desses artistas.
5. Tratamento de bibliografia de referência partindo de textos escritos pelos próprios
artistas; para doutorandos formato de seminário proposto pelo aluno junto ao
professor.
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