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[Des]limites: reencantamentos, impurezas e multiplicidades 

Centro de Artes Helio Oiticica 
 

29 de novembro de 2010 
 

9h CREDENCIAMENTO 
10h-12h MESA 1: Poéticas Interdisciplinares 

[10:00] Alexandra Caetano (UNB): “Interfaceologia da sensorialidade.” 

[10:20] Letícia Leonardi (UNESP): “Os pressupostos da criação na fondazione pontedera teatro primeiras 
reflexões ou tomando fôlego para uma travessia.” 

[10:40] Jefferson Miranda (UERJ): “Passeio ao zoológico – um email ilustrado.” 

[11:00] Claudia Lewinsohn (UNESA): “O artista visual e a criação da cena teatral contemporânea enquanto 
acontecimento.” (MEDIADORA)  

[11:40] DEBATE  

12h ALMOÇO 

14h-16h MESA 2: Cultura Visual, Cultura Material 

[14:00] Glória Costa(UFRJ): “Entre bancos, cadeiras e poltronas: o uso social e simbólico dos ‘deuses 
domésticos’.”  

[14:20] Emília Teles (UFRJ): “O olhar sobre a mulher na história em quadrinhos all you need is Love.” 

[14:40] Fátima Vollu (UFRJ): “O orkut é a vitrine.” 

[15:00] André Dorigo (UFRJ): “Da iconologia à cartografia: uma breve história da repercussão da alegoria da 
América no sec. 17.” 

[15:20] Eloá Teixeira (UFF): “Escritas orientais em analogias entre dança e arquitetura” 

[15:40] prof. Dr. Marcus Dohmann/UFRJ (MEDIADOR) 

[16:00] DEBATE 

16h15 INTERVALO 

16h30-18h10 MESA 3: Cultura Visual, Cultura Material 

[16:30] Kate Paiva (UFRJ): “Odara: o conceito de belo no candomblé e suas contaminações um estudo sobre o 
conceito de belo nos candomblés cariocas e baianos do início do século XXI.” 

[16:50] Nathalie Braga (UFRJ): “A aceleração das imagens nos seriados de animação produzidos para a TV: um 
traço da pós-modernidade.” 

[17:10] Tainá Xavier (UFRJ): “Correspondências artísticas na direção de arte de l’inhumaine (marcel l’herbier, 
1923).” 

[17:30] prof. Dr. Amaury Fernandes/UFRJ (MEDIADOR) 

[17:50] DEBATE 

18h10 INTERVALO 

18h30-20h30 ABERTURA 

Comissão Organizadora 

Coord. Prof. Dr. Luiz Sérgio (UFF) 

Coord. Prof. Dr. Luiz Cláudio (UERJ) 

Coordª. Profª. Drª. Maria Cristina Volpi (UFRJ) 

Palestrantes convidadas: 

Profª. Drª. Ângela Âncora da Luz 

Profª. Drª. Maria Moreira 
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30 de novembro de 2010 
 

10h-12h MESA 4: História, Teoria e Crítica da Arte 

[10:00] Ana França (UERJ): “Arte e natureza: uma idéia de paisagem na arte contemporânea.” 
[10:20] Aldilene Diniz (UFRJ): “Francisco e Domingos: uma iconografia comum de dois santos fundadores – 
(séculos XVI-XVII).” 
[10:40] Clarice Sá (UFRJ): “Os registros de José dos Reis Carvalho na comissão científica de exploração ao Ceará e 
a importância da construção da nação.” 
[11:00] Danielle Pereira (UNESP): “Arte Sacra: do arraial do Tejuco à Mogi das Cruzes.” 

[11:20] Sílvia Borges (UFRJ): “Problemáticas em torno de autorias e autores nos azulejos do convento 

franciscano de salvador.”  

[11:40] DEBATE 

12h ALMOÇO 

14h-16h MESA 5: Arte, Cognição e Cultura  

[14:00] Carla Vaz (UFRJ): “A trajetória dos bailes de carnaval das primeiras décadas do século xx no rio de janeiro 

e as influências nas suas decorações.”  

[14:20] Cristina Campos (UniRio): “Memória viva guarani Mbya: a aldeia Tekoa Mbo’yty como espaço artístico, 
cultural e etnoturístico.” 
[14:40] Emmanuele Vaccarini (UFRJ): “A territorialidade dos corpos na prisão: uma análise do documentário “O 
prisioneiro da grade de ferro.”  

[15:00] Luciana Calegari e João Cardoso(UNESP): “Se expressando: uma interface entre o ensino das artes 

visuais e da música.” 

[15:20] Isabela Frade(MEDIADORA) e Marluci Reis (UERJ): “Elementos da visualidade guarani contemporânea: o 

artesanato em seu estado de dissolução.” (MEDIADORA) 

 [15:40] DEBATE 

16h INTERVALO 

16h30-18h10 MESA 6: Poéticas Interdisciplinares 

[16:30] Davi Ribeiro (UFF): “Esculpindo o imaterial.” 

[16:50] Mariana Novaes (UFRJ): “Olhar Chiq: fragmentos de um processo colaborativo.” 

[17:10] Marcelo Wasem (UFRJ): “Ativando interstícios nos encontros e desencontros na Maré: reflexões sobre 
arte e colaboração.” 

[17:30] Marcus Motta (UERJ): “Prono ordinário (a pele e o poema): Waltércio Caldas e Álvaro de Campos.” 

(MEDIADOR) 

[17:50] DEBATE 

18h10-18h30 INTERVALO 

18h30-20h30 MESA 7: História, Teoria e Crítica da Arte  

[18:30] Antônio Barros(UERJ): “Arcano XIV: uma teoria da arte?” 

 [18:50] Lílian Soares (UFF): “Chema Madoz: uma fotografia singular.”  

[19:10] Jacqueline Medeiros (UERJ): “Cildo Meireles: recepção e crítica.” 

[19:30] Marcelo Diego (UFRJ): “Imagens que traem: os espelhos em senso, de Luchino Visconti.” 
[19:50] Kelen Pessuto (UNICAMP): “As diversas faces do cinema iraniano atual.” (MEDIADORA) 
 [20:10] DEBATE 
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02 de dezembro de 2010 
 

10h-12h MESA 8: História, Teoria e Crítica 

[10:00] Leidiane Carvalho (UERJ): “A tirania da Vênus: relações entre a deusa e a representação da mulher na 
arte.” 

[10:20] Domingos Oliveira (UFPA): “Pombo: passos de um oratório do Grão Pará Setecentista.” 

[10:40] Raquel Fernandes (UERJ): “Franjas e fronteiras: religiões de origem africana e arte brasileira.” 

[11:00] Suzana Marchiori (UERJ): “Representações de Iemanjá entre África e Brasil.” 

[11:20] Mônica Cauhi (UFRJ): “Possíveis interpretações sobre a carioca de Pedro Américo.”  

[11:40] DEBATE 

12h ALMOÇO 

14h-16h MESA 9: Processos Artísticos Contemporâneos 

[14:00] Nena Balthar (UERJ): “Desenhos performáticos — temporalidades.” 

[14:20] Nelson Ricardo (UFRJ): “Horizontes em trânsito.” 

[14:40] Márcia Rosa (FASM): “Flor: imagens e reflexões sobre os ciclos da vida e a arte.” 

[15:00] Mariana Maia (UERJ): “Ensaias: performance, escrita, costura.” 

[15:20] Joedy Bamonte (UNESP): “O feminino e a produção têxtil artesanal:  

reencantamentos na arte contemporânea brasileira.” (MEDIADORA) 
[15:40] DEBATE 

16h INTERVALO 

16h15-18h10 MESA 10: Processos Artísticos Contemporâneos 

[16:15] Inês Araujo (UFRJ): “Linha no tempo.” 

[16:35] Cristina Ribas (UFRJ): “Campo/evento/arquivo.”  

[16:55] Élder Sereni (UNESP): “A Arte Pública e o corpo despossuído de território no processo de urbanização.” 

[17:15] Eliane Gordeeff(UFRJ): “A imagem animada.” 
[17: 35] Elisa Magalhães (UFRJ): “O desejo antes da falta: investigações sobre o ato artístico.” (MEDIADORA) 

 [17:55] DEBATE 

 


