PENSADORES de IMAGENS
mini curso de verão — on-line
Coordenador: Carlos Carvalho

Neste mini curso que agora se propõe, procurar-se-á descodificar o discurso que sobre
as imagens se produz, assim como o discurso que se produz sobre os autores a partir
das imagens produzidas.
Procurar-se-á também aprofundar as propostas que, quer a arte conceptual, quer a
arte processual trouxeram para a contemporaneidade artística e as implicações na
maneira de pensar e produzir imagens a partir do pensamento elaborado e das
metodologias definidas.
Com base em autores fundamentais e nos seus projectos e obras mais marcantes,
tentar-se-á desvendar os processos e metodologias que as tornaram possíveis, bem
como o pensamento que as fez ser como são e como nós as vemos.
Será pois um mini curso destinado a quem se interessar pela “coisa” da arte e das
manifestações artísticas nas suas mais diversas vertentes, privilegiando os autores que
produziram rupturas ou para elas contribuíram, quer através dos trabalhos que
realizaram, dos discursos que proferiram, daquilo que de inovador trouxeram para as
artes.
O mini curso ocorrerá durante os meses de Julho — Agosto — Setembro, às 4as Feiras,
das 18:30 às 20:30, on-line em plataforma a definir. Terá início no dia 1 de Julho e
terminará no dia 30 de Setembro. O Curso somente se realizará com um mínimo de 10
participantes.
Durante a sua realização, os participantes serão incentivados a produzir obra — em
qualquer área disciplinar, em qualquer suporte, em qualquer material — tendo como
finalidade a realização de uma exposição e/ou uma publicação a ser pensada
colectivamente, no sentido de conduzir as ideias à sua materialização.

Mais informações ou esclarecimentos e Inscrições:
Xuventude de Galicia – Centro Galego de Lisboa
R. Júlio de Andrade 3 (Campo dos Mártires da Pátria – Jardim do Torel)
1150-206 Lisboa
Telefone: 218853680 – Telemóvel: 351 914 393 477
E-mail: geral@juventudedagaliza.com / web: www.juventudedagaliza.com
Horário: 11h - 14h / 15h - 20h

