Oferta de disciplina 2021.2
Mestrado/Doutorado Magali Melleu Sehn
Linha de Pesquisa: PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Disciplina: DISCUSSÕES TEÓRICAS E METODOLÓGICAS EM TORNO DA PRESERVAÇÃO DA ARTE
CONTEMPORÂNEA
Número de créditos: 3

CARGA HORÁRIA: 45

Cód.: EBA813 C

Horário da disciplina: de 14:00 às 16:30 horas Dia da semana: QUARTA-FEIRA
Data de Início da disciplina: 20/10 /2021

Data de término da disciplina: 26/ 01/ 2022

EMENTA:
introdução das complexas questões referentes à preservação da arte contemporânea com ênfase em
discussões teóricas, metodológicas e conceituais em torno de obras que apresentam aspectos efêmeros e
relações com espaço contexto e tempo. Análise do papel de todos os envolvidos no processo de
preservação por ocasião de aquisições, (re) apresentação e documentação: conservador-restaurador,
curador, documentalista, profissionais de galerias, produtor, montador, artista e seus assistentes.
.

OBJETIVOS:









Destacar as principais questões teóricas no tema da preservação da arte contemporânea;
Proporcionar reflexões em torno do que se preserva no contexto das poéticas que
apresentam aspectos efêmeros, precários e intangíveis, tomando como ponto de partida as
manifestações artísticas a partir da década de 60;
Introduzir metodologias de análise para auxiliar os processos de tomadas de decisão;
Apresentar as discussões, metodologias e ferramentas recentes em torno da
documentação da arte contemporânea;
Escritos e entrevistas com artistas como ferramenta de documentação;
Proporcionar reflexões quanto ao papel dos diversos atores envolvidos no processo de
preservação da arte contemporânea: conservador, artista, curador, assistente,
documentalista, etc;

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS e PLATAFORMAS UTILIZADAS:

Aulas síncronas: ministrada pelo professor, seminários de alunos, conversa com artistas.
Aulas assíncronas: leituras e fórum no moodle
SISTEMA DE AVALIAÇÃO: (Total de 100 pontos)

Participação das discussões em aula : 20pts .
Apresentação de trabalho oral no Seminário fina da Disciplina. 40pts .
Apresentação escrita para publicação: 40pts
Total: 100 pontos
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