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Terça-Feira/Tuesday - 04/11 

 
9h00 Mesa 1 – Cultura Visual: O Objeto e seus 
protocolos  

Roundtable 1 – Visual Culture: The object 
and its protocols 
01. Claudia Valladão (Unicamp) 
02. Silvana Rubino (Unicamp) 
03. Zoë Strother (Columbia University)  

 
14h00 Mesa 2 – Fotografia: coleção e acervo  

Roundtable 2 – Photography: collection 
and archive  
04. Michel Poivert (Maison Européene de 
la Photographie)  
05. Charles Monteiro (PUCRS)  
06. Marcelo Abreu (UFOP)  
07. Gonzalo Quijada (Universidad Catolica 
de Chile)  
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Quarta-Feira/Wednesday - 05/11 
 
9h00 Mesa 3 – Cultura Visual e Formas 
expositivas 

Roundtable 3 – Visual Culture and 
Expositions manner  
08. Ana Maria Belluzo (USP)  
09. Flávia Tatsch (UNIFESP)  
10. Valéria Piccoli (Pinacoteca do Estado 
de SP) 
11. Bruno Moreschi (UNICAMP)  

 
14h00 Mesa 4 – Imagem e espaço público  

Roundtable 4 – Image and public space  
12. Cristina Meneguello (UNICAMP)  
13. Santiago Júnior (UFRN) 
14. Joseph Imorde (Universität Siegen)  
15. Ana Mauad (UFF)  
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Quinta-Feira/Thursday - 06/11 
 
9h00  Mesa 5 – Entre a Fatura e a Circulação: 
Os sentidos da Imagem 

Roundtable 5 (open call) – Between the 
making and the circulation: The 
meanings of the Image  
16. Rosangela Aparecida da Conceição e 
Myriam Salomão 
17. Marcos Fabris 
18. Eric Danzi Lemos  
19. Ilana Seltzer Goldstein 
20. Luis Carlos Sollberg Jeólas  
 

14h00 Mesa 6 – Cultura Visual e suas práticas 
de saber  

Roundtable 6 – Visual Culture and its 
practices of knowledge 
21. Claire Farago (University of Colorado / 
Boulder) 
22. Jens Baugarten (UNIFESP)  
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01. Claudia Valladão (Unicamp) 
Materialidade como objeto da historia da arte 
Ainda que a História da Arte tenha, desde sua 
origem no século XIX, postulado obras de arte 
como seu objeto privilegiado de analise, uma 
investigação minuciosa do desenvolvimento da 
disciplina demonstra que, paradoxalmente, foi 
justamente desvalorizando ou mesmo negando a 
materialidade da obra que ela se estabelece e se 
afirma como campo de estudo. O crescimento 
exponencial dos meios digitais apenas explicitou o 
que desde sempre foi a realidade daqueles que se 
dedicam a analisar obras de arte, isto é, seu objeto 
quase sempre não é a obra, mas sua imagem. No 
processo de revisão crítica pelo qual a disciplina 
tem passado nos últimos anos, a questão da 
materialidade da obra recolocou-se e tornou-se 
foco de ricos debates teórico-metodológicos. O 
presente artigo pretende situar-se no interior 
desses debates, trazendo alguns exemplos que 
permitem compreender o potencial renovador do 
olhar atento à concretude da obra. 
 
Materiality as the object of Art History: 
Although since the 19th century art history has 
considered the art object as its privileged subject 
of analysis a detailed scrutiny of the history of the 
discipline shows that, paradoxically, it was 
precisely through the devaluation, or even the 
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negation of the materiality of art works that it 
became established as an autonomous field of 
study. The recent exponential growth of digital 
media only turned explicit what has always been 
the reality of those working within the field, that is, 
that the real object of art history is not the art 
work itself, but its image. In the process of critical 
revaluation that has been going on in the field of 
art history in the last few decades, materiality has 
once again appeared as focus of rich theoretical 
and methodological discussions. The present 
paper situates itself within this debate by bringing 
up some examples to help understand the renewal 
potential of a detailed observation of concrete 
aspects of art.  
 
 
02. Silvana Rubino (Unicamp) 
Objetos domésticos: entre a funcionalidade e a 
decoração 
O Salon des Arts Menagers foi criado em Paris no 
ano de 1923 com o nome de Salon des Appareils 
Menagers por Jules-Louis Breton então sub-
secretário de estado das invenções, estudos e 
experiências técnicas. A partir do sucesso da 
primeira exposição no Campo de Marte, passou a 
realizar seus salões no Grand Palais a partir de 
1926. Entre 1934 e 1935, o salão abrigou também 
exposições sobre habitação, importante tema na 
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agenda política francesa. Estes salões visavam 
sensibilizar o grande público, educá-lo quanto ao 
uso de equipamento doméstico. Chegava mesmo a 
promover um concurso de melhor dona de casa da 
França, sob os auspícios da Presidência da 
República e do Ministério da Saúde. A Société des 
Artistes Décorateurs (SAD) foi fundada em 1901 
como parte da elevação do status to trabalhador 
artesão que em alguns casos passou a ser chamado 
de artista-decorador. A sociedade trabalhava 
muito em assuntos relativos à propriedade 
artística e legislação, e em sua definição o artista-
decorador deveria ser reconhecido como autor. 
Um de seus presidentes de maior expressão, o 
professor da Ecole de l`Union Centrale des Arts 
Decoratifs, Maurice Dufrène, era o responsável 
pelo desenho de mobiliário das Galerias Lafayette, 
o que evidencia a relação de seus salões e 
publicações com um mercado que se voltava para 
os arranjos do espaço domestico. A Union des 
Artistes Modernes (UAM), uma dissidência da SAD. 
Fundada em 1929 por um grupo que incluía os 
conhecidos Robert Mallet-Stevens, Le Corbusier, 
George Djo-Bourgeois e René Herbst, dentre 
outros, colocava-se no debate como uma vertente 
mais intelectual e, sobretudo, mais comprometida 
com a modernidade. Funcionou até 1959. É 
possível a partir desse material escrito e de suas 
imagens e objetos apreender o debate a respeito 
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da casa moderna. A partir de pesquisa em arquivos 
realizada em bibliotecas e museus franceses, este 
texto propõe trabalhar a construção das imagens 
de “casa moderna” e de seus objetos, ora 
classificados como equipamentos da habitação 
(por exemplo, por Le Corbusier e Charlotte 
Perriand), ora como decoração. Entre a 
funcionalidade e o adorno, a ornamentação, tais 
objetos eram parte de arranjos classificatórios que 
fazem parte de noções de domesticidade, espaço 
privado e operam como agentes no 
estabelecimento dos papéis sociais vinculados ao 
espaço doméstico. 
 
Domestic objects: between functionality and 
decoration  
The ‘Salon des Arts ménagers’ was created in Paris 
in 1923 under the name  ‘Salon des Appareils 
ménagers’ by Jules-Louis Breton, State Secretary of 
inventions, technical studies and experiments. 
From the success of the first exhibition at Campo 
de Marte, it was performed in ‘Grand Palais’ from 
1926. Between 1934 and 1935, the ‘Salon’ also 
housed exhibits on housing, an important theme in 
the French political agenda. These ‘Salons’ 
intended to sensitize the general public about the 
use of household appliances. Has come up to 
promote a contest of best housewife of France, 
under the auspices of the Presidency and the 
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Ministry of Health. The Société des Artistes 
Décorateurs (SAD) was founded in 1901 as part of 
the status rise of the craftsman that in some cases 
came to be called an artist-decorator. The 
company worked hard on issues concerning 
artistic property and legislation. In its definition 
the artist-decorator should be recognized as an 
author.One of its greatest presidents of expression, 
the professor of the Ecole Centrale des Arts 
Decoratifs l`Union, Maurice Dufrene, was 
responsible for the design of furniture from 
Galeries Lafayette, which shows the relationship of 
their salons and publications with a market that is 
turned to the arrangements of the domestic space.  
The Union des Artistes Modernes (UAM), an 
offshoot of SAD, founded in 1929 by a group that 
included the known Robert Mallet-Stevens, Le 
Corbusier, George Djo-Bourgeois René Herbst, 
among others, placed itself in the debate as a more 
intellectual approach and, above all, more 
committed to modernity. It worked until 1959. It is 
possible from such written material ,their images 
and objects to apprehend the debate about the 
modern house. From research in libraries and 
archives held in French museums, this paper 
intend to think about the images of "modern 
house" and its objects, now classified as equipment 
housing (eg by Le Corbusier Charlotte Perriand), 
now as decoration. Between the functionality and 
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the adornment, ornamentation, such objects were 
part of classificatory arrangements that are part of 
notions of domesticity, private space that operated 
as agents in the establishment of social roles 
linked to the domestic space. 
 
 
03. Zoë Strother (Columbia University)  
"Um Holocausto de Imagens": Iconoclastia e o 
Museu na África 
Esta comunicação questiona por que tantos 
africanos abraçaram entusiasticamente a 
iconoclastia durante o século XX, e quais são as 
repercussões disso para o estabelecimento de 
museus na África. 
 
“A Holocaust of Images”: Iconoclasm and the 
Museum in Africa 
This paper asks why so many Africans have 
enthusiastically embraced iconoclasm during the 
20th century and what the repercussions are for 
establishing museums in Africa. 
 
04. Michel Poivert (Maison Européene de la 
Photographie)  
Photographie et démocratie 
La photographie a été inventé en France à partir 
des principes de la philosophie des Lumières et de 
l'idéal démocratique. La photographie pour tous et 
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par tous est une utopie qui traverse toute l'histoire 
et constitue une éthique. Comment cela s'est-il 
traduit dans les pratiques, les usages et les 
esthétique de la photographie ? La thèse propose 
de comprendre la photographie comme le style de 
la démocratie. 
 
Fotografia e democracia  
A fotografia foi inventada na França a partir dos 
princípios da filosofia das Luzes e do ideal de 
democracia. A fotografia para todos e por todos é 
uma utopia que atravessa toda a história e 
constitui uma ética. Como era traduzida in práticas, 
usos e estéticas fotográficas ? A tese propõe 
compreender a fotografia como um estilo da 
democracia.  
 
Photography and democracy 
The photography was invented in France from the 
principles of the philosophy of the Lights and the 
democratic ideal. The photography for all and by 
all is a utopia which crosses all the history and 
constitutes an ethics of modernity. How was it 
translated in the practices, the uses and esthetics 
of the photography? The lecture suggests 
understanding the photography as the style of the 
democracy. 
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05. Charles Monteiro (PUCRS)  
A reorganização do campo fotográfico e o novo 
estatuto da fotografia no Brasil nos anos 1970.  
Os anos 1970 se caracterizaram por um processo 
de ampliação, de profissionalização e de 
complexificação da produção fotográfica no país 
tanto no campo jornalístico, quanto no campo 
artístico. Produção de imagens que se situa entre 
os campos do fotojornalismo e do 
fotodocumentarismo no contexto sociopolítico de 
um país em transformação, devido a luta pela 
abertura política e os movimentos sociais. Nesse 
processo, a imprensa e, em especial, o 
fotojornalismo teve papel primordial na denúncia 
da repressão, da censura e das desigualdades 
sociais. A luta pela terra, as migrações, os 
problemas ecológicos, a miséria nos seus múltiplos 
aspectos, as greves e a violência policial foram 
alguns dos temas abordados na produção 
fotográfica do período. 
No Brasil, observa-se uma disputa em curso entre 
as imagens do poder (nacionalismo, manutenção 
ordem da política, conquista, interiorização e 
integração do território e segurança nacional) 
plasmadas nas fotografias dos generais, dos 
políticos ligados a ARENA, e das inaugurações de 
grandes obras públicas (rodovias, pontes, prédios 
administrativos e obras viárias urbanas) e do 
consumo de produtos modernos, por um lado, e as 
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imagens dos movimentos sociais, da luta no campo, 
da miséria dos índios e despossuídos urbanos, por 
outro. 
Dentro desse campo emerge nas redações dos 
grandes veículos da imprensa uma nova “geração” 
de fotógrafos, que se engajaram tanto nas lutas 
políticas pela abertura política e por mudanças 
sociais no seio de uma sociedade capitalista 
extremamente desigual, quanto pela valorização e 
organização da profissão de fotojornalista 
(reconhecimento da autoria das fotos, tabela de 
honorários, posse dos negativos e proposição de 
pautas). 
Os jovens fotógrafos engajaram-se na construção 
de uma nova visualidade para a nação, muito 
distinta da exibição das belezas naturais, dos 
sucessos da modernização e do 
desenvolvimentismo que marcaram os anos 1950.  
O mosaico de imagens da nação se complexifica e 
dá-se a ver grupos que haviam permanecido na 
invisibilidade ou que figuravam de maneira 
subordinada na construção da imagem da nação: 
os trabalhadores, os agricultores pobres ou sem-
terra, os indígenas e outras minorias que exigiam 
os seus direitos. 
Na década de 1970, também se inicia um período 
de maior institucionalização do campo da 
fotografia com a criação do Núcleo de Fotografia 
da FUNARTE (sede no Rio de Janeiro) e, 
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posteriormente, Instituto Nacional da Fotografia 
(INFOTO). A valorização da fotografia no plano 
internacional e nacional, bem como a mobilização 
dos profissionais levou o governo a criar um órgão 
público responsável por gerir uma política 
nacional para a fotografia. A preocupação desses 
profissionais era com a preservação de acervos 
fotográficos que permitissem refletir sobre a 
história do Brasil e afirmar a fotografia no campo 
das artes. Para tanto, propunham a organização de 
exposições, a publicação de livros sobre fotografia, 
bem como a realização de encontros regionais e 
seminários nacionais para discutir e implementar 
políticas públicas para o setor. 
A organização dos fotógrafos em sindicatos, a 
criação de agências independentes de 
fotojornalismo e de um órgão público de 
abrangência nacional para pensar as políticas 
sobre a fotografia, apontam para um processo de 
maturação e organização do campo da fotografia 
no final dos anos 1970 e nos anos 1980.  
 
The reorganization of the photographic field 
and the new statute of photography in 1970s 
Brazil.  
The 1970s were characterized by a process of 
amplification, professionalization and 
complexification of photographic production 
within the journalistic and artistic fields in the 
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country. A sort of image production which is 
situated between photojournalism and 
photodocumentarism within the sociopolitical 
context of a country in transformation due to the 
struggle for political opening along with social 
movements. In this process, the press and 
especially photojournalism had a prime role in 
denouncing repression, censorship and social 
inequality. The struggle for land, migration, 
ecological issues, extreme poverty in its multiple 
aspects, strikes and police violence were some of 
the themes that were dealt with by the 
photographic production of the period.  
In Brazil, there’s a running dispute between 
images of power (nationalism, the maintenance of 
political order, conquest, territorial interiorization 
and integration, and national security) shaped by 
the photographs of generals, of politicians 
associated with the National Renewal Alliance 
(ARENA) and of the inauguration of great public 
works (highways, bridges, administrative 
buildings and urban transport networks) and the 
consumption of modern products, on the one hand, 
and images of social movements, of countryside 
conflicts, of the extreme poverty of the indigenous 
peoples and of the urban dispossessed, on the 
other one. 
Within this field a new “generation” of 
photographers emerged from the big newsrooms, 
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who became involved in the struggle both for 
political opening and for social change in the heart 
of a capitalist society extremely lacking in equality 
as well as in the struggle for the appreciation and 
organization of photojournalism as a profession 
(authorship recognition of photographs, fee scales, 
the ownership of negatives, and proposing 
agendas). 
These young photographers got involved in 
creating a new visuality for the nation, much 
different from the displays of natural beauty, of the 
success of modernization and developmentalism 
that marked the 1950s. The mosaic of national 
images becomes more complex and groups which 
had been kept invisible or appeared subordinately 
in the creation of national images start to be seen: 
workers, poor or landless agriculturists, the 
indigenous peoples and other minorities who had 
been demanding their rights. 
The 1970s also sees the beginning of a period of 
larger institutionalization in the field of 
photography with the creation of  FUNARTE’s Core 
of Photography (its headquarters in Rio de 
Janeiro) and, later, the National Institute of 
Photography (INFOTO). The appreciation of 
photography on an international and national 
scale, along with the mobilization of professionals 
led the government into creating a public body 
responsible for managing a national policy 
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regarding photography. These professionals 
worried about the preservation of  photographic 
collections which allowed for a reflection on 
Brazilian history and establishing photography in 
the field of the arts. For that, they proposed to 
organize exhibitions, to publish books on 
photography, as well as to organize regional 
meetings and national seminars to discuss and 
implement public policies towards the field. 
The organization of photographers in unions, the 
creation of independent photojournalism agencies 
and of a public body of national scope to think 
about policies on photography point towards a 
process of maturation and organization in the 
photographic field at the end of the 1970s and into 
the 1980s. 
 
 
06. Marcelo Abreu (UFOP)  
Imagens consagradas: impressos, circulação e 
consumo da pintura histórica oitocentista.  
As imagens, como outros objetos, têm uma “vida” a 
ser compreendida desde as motivações originais 
de sua produção, mas também através da análise 
de sua integração a circuitos de consumo nos quais 
ganham outras camadas de sentido. Esse trabalho 
parte dessa premissa e traça os circuitos de 
consumo da pintura histórica oitocentista em 
catálogos, livros, manuais didáticos, periódicos. A 
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circulação da pintura histórica nos impressos 
contribuiu para sua consagração como visões da 
história nacional.   
 
Consecrated Images: printouts, circulation and 
consumption of the historic painting in the 19th 
Century 
The images, like any other kind of objects, have a 
life that can be understood since its original 
motivations in own production, but also analyzing 
it integration inside it circuit of consumption witch 
that get other senses for these images. This paper 
starts from this premise and outline the circuits of 
consumption of the historic painting in the 19th 
century viewing catalogues, books, periodicals, 
didactics handbooks. The circulation of this kind of 
painting printed contributed to get it acclaimed 
like as the visions of the national history.  
 
 
07. Gonzalo Quijada (Universidad Catolica de 
Chile)  
Cultura Visual a partir e para o Cone Sul: 
reelaborações sobre a imagem e os arquivos. 
O projeto escritural e reflexivo é uma arquitetura 
epistemológica e estética, que constrói teorias e 
práticas da visualidade com raízes nas 
formulações elaboradas pelos criadores 
latinoamericanos. Essa proposta envolve a 
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consolidação de um decurso metódico e ao mesmo 
tempo uma ruptura das tradições da periferia 
argumentativa que classifica a reflexão do Cone 
Sul.  A proposta analítica observa o fenômeno 
construtivo a partir das emissões do arquivo e a 
memória na sua  explicitação do corpus de 
imagens para projetar hermenêuticas e 
imaginários culturais próprios. 
 
 
 
Visual Culture from and to the Southern Cone: 
reelaborations on image and the archives 
The scriptural and reflexive project is an 
epistemological and aesthetic architecture that 
builds theories and practices of visuality with 
roots on the formulations elaborated by latin 
american creators. This proposal includes the 
consolidation of a methodical course and at the 
same time a rupture from the traditions of 
peripheric argumentation that constitutes 
reflection in the Southern Cone. The analytical 
proposal observes the constructive phenomena 
through the emissions of archive and memory in 
its elucidation of the body of images to project 
hermeneutics and an own cultural imaginary. 
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08. Ana Maria Belluzo (USP)  
Troca de Olhar  
Evoco alguns aspectos desta extensa pesquisa 
histórica sobre conteúdos visuais, estudo que 
contou com a dedicação de uma equipe de 
pesquisadores da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo, da USP, durante 5 anos, e deu lugar a 
mostra apresentada no Museu de Arte de São 
Paulo, re-editada no Centro Cultural de Belém, em 
Lisboa. 
Como se sabe, a pesquisa buscou identificar farto 
repertório de imagens sobre o Brasil, 
representações elaboradas a partir de várias 
motivações, sob matrizes europeias que vigoraram 
entre o século XVI e XIX.  
Teve o propósito de localizar obras visuais 
dispersas em coleções pelo mundo. Algumas delas 
solucionadas em tom celebrativo que foi uma 
atribuição da pintura, Outras, antecipadas na 
linguagem de desenhos registrados nos diários dos 
viajantes pelo país. Parcela delas viria a dar lugar 
às publicações ilustradas e divulgar para o mundo 
a riqueza natural encontrada, recriada por 
modelos científicos e traduzida no teor qualitativo 
das gravuras. Não faltariam as maravilhas da 
cartografia, feitas com o propósito de mapear 
possessões territoriais. 
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Exchange of a glance   
I evoke some aspects of this extensive historical 
research on visual content, study that counted 
with the dedication of a team of researchers from 
the Faculty of Architecture and Urbanism, USP, 
over 5 years, and resulted in shows presented at 
the Museu de Arte de São Paulo, re-edited at the 
Belém Cultural Centre in Lisbon. 
As is known, the research sought to identify 
plentiful repertoire of images of Brazil, prepared 
based on several motives, under a variety of 
European matrices between the sixteenth and 
nineteenth-century representations. 
It had the purpose of locating visual works 
scattered in collections around the world. Some of 
them settled in celebratory tone that was an 
assignment of painting. Others, early in the 
drawing language recorded in the diaries of 
travelers across the country. Portion of them 
would give way to illustrated publications and 
disclose to the world the natural wealth found, 
recreated by scientific models and translated the 
qualitative content of the engravings. Not would 
miss the wonders of cartography, made with the 
purpose of mapping territorial possessions. 
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09. Flávia Tatsch (UNIFESP) 
Pitture infamanti: imagens difamatórias em 
espaços públicos, séculos XIV- XV 
Nos séculos XIV e XV, um tipo de iconografia 
política surgiu nas cidades comunais 
italianas.  Tratava-se da pittura infamanti – 
pinturas infamantes –, versão de um tipo efêmero 
de imagens difamatórias comissionadas pelos 
governos para serem expostas em locais públicos, 
cujo objetivo principal era depreciar aqueles que 
tinham agido de forma a prejudicar a ordem 
existente, como ladrões, traidores ou acusados de 
fraudes. A exibição da infâmia em praça pública 
configurava-se como uma arma eficaz para 
ridicularizar, degradar e depreciar a memória dos 
envolvidos. 
 
Pitture infamanti: difamatory images in the 
public space – 14th. -15th. Centuries 
On the 14th and 15th centuries, a kind of political 
iconography rose in the Italian communal towns. It 
threats about the pittura infamanti, a version of 
ephemeral type of difamatory’s images. It was 
commissioned by the governments to be exposed 
in public spaces. The main goal of this kind of 
images was to depreciated thieve, traitors, 
scammers, the people who harmed the current 
order. The exhibition of the infamy in t5he public 
square shaped an efficient instrument to ridicule, 
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degrade and demote the memory of the people 
involved in the action. 
 
 
10. Valéria Piccoli (Pinacoteca do Estado de SP) 
Pesquisa e curadoria nas exposições da 
Pinacoteca de São Paulo 
A comunicação abordará o trabalho desenvolvido 
pelo Núcleo de Pesquisa em Crítica e História da 
Arte da Pinacoteca do Estado de São Paulo, que 
responde pela curadoria das exposições 
apresentadas nos dois edifícios desta instituição. 
Serão analisados casos exemplares de exposições - 
escolhidas entre mostras internacionais e 
nacionais, em parceria com outras instituições ou 
de produção própria -, de modo a promover uma 
reflexão sobre as narrativas propostas pelas 
exposições e a maneira como o museu se propõe a 
colaborar para a consolidação do campo da 
História da Arte no país.  
 
Research and curatorship in the Pinacoteca de 
São Paulo's exhibitions 
The communication deals with the work 
developed by the "Pinacoteca do Estado de São 
Paulo Art History and Criticism Research Center", 
which is responsible for the curatorship of the 
exhibitions presented in the two institution's 
buildings. Exemplary exhibitions cases will be 
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analysed  - chosen between international and 
national ones, in partnership with other 
institutions or those of his own production - in 
order to promote a reflection of the narratives 
proposed by the exhibitions and the ways as the 
museum intends to collaborate for the 
consolidation of the Art History Brazilian field. 
 
 
11. Bruno Moreschi (UNICAMP)  
ART BOOK - A construção de uma enciclopédia 
A apresentação irá se concentrar no projeto ART 
BOOK, sua produção, sua primeira exposição ao 
público e outros desdobramentos. Iniciado como 
mestrado em Artes Visuais no Instituto de Artes da 
Unicamp, o projeto propôs o estudo do processo 
de legitimação do autor e de suas obras nas artes 
visuais em duas frentes complementares de 
trabalho. A primeira, de natureza artística, foi a 
criação de uma enciclopédia de artistas totalmente 
ficcional com 50 artistas inventados e suas 311 
obras feitas exclusivamente pelo 
artista/pesquisador. A segunda frente de trabalho, 
de natureza mais teórica, foi a escrita de uma 
dissertação que analisou o processo de criação 
dessa enciclopédia e algumas das questões 
levantadas em sua produção. Entre elas, o papel da 
fotografia do objeto artístico e do texto crítico na 
validação de obras e de artistas no campo das 
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Artes Visuais. Também será discutido como ART 
BOOK foi apresentado pela primeira vez em uma 
exposição chamada Sem Título - Técnica mista, 
dimensões variáveis, apresentadas em março e 
abril de 2014 na Funarte São Paulo. 
ART BOOK - 50 contemporary artists: 
constructing an encyclopedia 
The presentation will focus on the ART BOOK 
project, its production, its four opportunities of 
being displayed in Brazil and other developments. 
Having started as a Masters in Visual Arts at 
Unicamp’s Institute of Arts, the project has 
proposed to study the legitimization of the author 
and its work in the visual arts within two 
complementary work fronts. The first one, of 
artistic nature, has been the creation of an entirely 
fictional encyclopedia of artists, comprising 50 
invented artists and their 311 pieces of work made 
exclusively by the artist/researcher. The second 
work front, of more theoretical nature, has been 
the writing of a dissertation which has analyzed 
the creation process of said encyclopedia and 
some of the questions raised during its production. 
Among those is the role of the artistic object’s 
photography and of the critical text in the 
validation of works and artists in the field of the 
Visual Arts. Also to be discussed are some other 
artistic projects of the researcher/artist which also 
raise questions on authorship and signature. 
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12. Cristina Meneguello (UNICAMP)  
Imagens de aniquilação 
O século XX foi pródigo em imagens de perda, 
destruição e aniquilação, geradas por fenômenos 
naturais ou conflitos humanos. Embasadas numa 
iconografia pré-existente e aceleradas pelo 
estatuto de veracidade da fotografia de âmbito 
jornalístico, estas imagens de dor, perda e 
aniquilação findaram por criar uma estrutura 
narrativa própria, profundamente lastreada pela 
ideia de lugar ainda que independente da 
materialidade deste. 
 
Images of annihilation 
The 20th century was prolific in images of loss, 
destruction and annihilation, generated by either 
natural phenomena or human conflict. Supported 
by pre-existing iconography and accelerated by 
the presumption of veracity in journalistic 
photography, these images of pain, loss and 
annihilation ended up creating their own narrative 
structure, profoundly backed by the idea of 
location even if independent of its materiality. 
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13. Santiago Júnior (UFRN) 
O 
passado como questão,  tradição como mediaçã
o: cinema, espaço público e o regime civil-
militar 
Aparentemente, o cinema só articularia o espaço 
público ao representá-lo, o que reduziria a relação 
entre imagem e esfera pública a mera formalização 
cinematográfica. Contudo, é possível seguir outro 
caminho. A memória e a história públicas no 
regime civil-militar brasileiro são caminhos 
pertinentes para observar esta operação: como o 
cinema fez a esfera pública a partir das tradições 
modernistas. Ao se considerar que o passado nos 
chega por meio da tradição e do vestígio no tempo 
e observando sua apropriação no cinema 
brasileiro durante o período do regime civil-
militar, podemos refletir sobre a constituição 
visual do passado  como um deslocamento da 
memória cultural. O campo cinematográfico, ao 
abordar o passado comum brasileiro, acionou 
relações visuais que fundaram um espaço público 
a partir da figuração/representação/deslocamento 
da memória cultural modernista. Filmes históricos 
alegóricos e não alegóricos consolidaram  uma 
pragmática pública da história, numa articulação 
no campo cinematográfico da memória/cinema 
que agenciava o espaço público ao constituí-lo 
como tal. A esfera pública foi acionada justamente 
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quando o passado foi mobilizado na produção 
fílmica em películas tão diversos como Memórias 
de Helena (1969), Como era gostoso o meu francês 
(1971), Xica da Silva (1975) e Quilombo (1984). 
  
The past like a question, the tradition like a 
mediation: cinema, public space and civil age 
Seemingly, the cinema could articulate the public 
space only when representing it, leaving the 
relationship between image and public sphere 
circumscribed at its mere filmic formalization. 
However, its possible to follow another way. The 
publics memory and history in Brazilian civil-
military regime are relevant manners to observe 
this link: as the cinema made the sphere to become 
public from the modernist traditions. Considering 
the past comes to us through the traditions and 
remains in time and attending its appropriation in 
Brazilian cinema during the civic-military age, we 
can reflect about the visual constitution of the past 
like a misreading of the cultural memory.  At 
approaching the Brazilian common past, the 
cinematic field installed visuals relations that 
founded a public space from to picture-represent-
misread the modernist cultural memory. 
Allegorical and no-allegorical historical films and 
no-historical films consolidated a public pragmatic 
of history, articulating an agency of the public 
space as such. The sphere public was started 
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precisely when the past was mobilized in filmic 
production by diversified movies like memórias de 
Helena (1969), Como era gostoso o meu francês 
(1971), Xica da Silva (1974) and Quilombo 
(1984).       
 
 
14. Joseph Imorde (Universität Siegen)  
Cultura Visual Urbana  
Espaços urbanos são construções complicadas. 
Eles constituem não só uma cultura visual, eles 
constituem uma pluralidade de estímulos 
perceptivos e estéticos em níveis muito diferentes. 
A ideia da palestra é mapear o impacto dessas 
diferentes culturas visuais num dado cenário 
urbano e desenvolver uma reflexão, através destas 
ideias, sobre como analisar a complexidade 
estética. 
 
Urban Visual Culture. 
Urban spaces are complicated constructs. They 
constitute not only one visual culture they 
constitute a plurality of perceptual and aesthetic 
stimuli on very different levels. The idea of the talk 
is to map out the impact of these different visual 
cultures in a given urban setting and to develop 
through that ideas how to analyze aesthetic 
complexity. 
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15. Ana Mauad (UFF)  
 
Fotografia Pública e a experiência histórica 
contemporânea 
Dos recônditos da intimidade às praças públicas, a 
fotografia enquadrou memórias, registrou 
acontecimentos, capturou imagens de significativa 
beleza, flagrou personalidades, encampou as lutas 
sociais, dimensionando a História Contemporânea 
em seus múltiplos sentidos. Não se busca a história 
por detrás das imagens, mas a história das 
imagens e dos sujeitos que, atentos as 
transformações do mundo, produziram essas 
mesmas imagens. A fotografia pública é produzida 
por sujeitos organizados em agências de produção 
da imagem que desempenham um papel central na 
elaboração de uma opinião pública (meios de 
comunicação, estado etc.). É, portanto, o suporte 
de agenciamento de uma memória pública que 
registra, retém e projeta no tempo histórico, a 
história e suas versões em múltiplas dimensões: o 
tempo do acontecimento, o tempo da sua 
transcrição pelo modo narrativo; o tempo da 
recepção no marco histórico da sua publicação, 
dimensionado pelas formas de exibição – na 
imprensa, em museus, livros, projetos, etc., criando 
públicos pela educação do olhar. A fotografia 
pública produz visualmente um espaço público nas 
sociedades contemporâneas, em compasso com as 
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visões de mundo as quais se associa. Este 
seminário tem com proposta identificar os 
percursos interpretativos que configuram os 
sentidos de fotografia pública no Brasil. 
 
Public Photography and the contemporary 
historical experience, methodological 
experience 
This paper seeks to introduce the notion of public 
photography associated to the colonial and pos-
colonial historical experience in the African 
context, through two photographic series. First, it 
is introduced a short evaluation about the public 
photography production in the 20th century linked 
with the constitution of the public and private 
space in the occidental bourgeois society. 
Following this, it is presented the heuristic 
distinction between the two ways for the artistic 
and documented practices , so that we can analyze 
the photography produced about the Colonial 
Exposition in Angola in 1938 and the images 
produced by the photographer Mali Seidou Keyta, 
in Bumako, in the 1940’s and 1950’s decades. 
Analyzing the series of images, we try to consider 
the trajectories of their photographies have been 
prescribed since their production until their 
possible destines, creating this way a possible 
biography of visual series. 
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16. Rosangela Aparecida da Conceição e 
Myriam Salomão 
Os diplomas das profissões franciscanas de São 
Paulo, Santos e Coimbra: investigação sobre a 
circulação e as trocas imagéticas entre as 
irmandades terceiras 
Entre os diversos documentos existentes no 
acervo documental da Venerável Ordem Terceira 
de São Francisco da Penitência da Cidade de São 
Paulo, destacam-se os diplomas de profissões do 
século XIX, bem como uma matriz litográfica com a 
estampa que compõe a figuração temática 
principal destes. Os estudos, em andamento, 
apontam para a relação iconográfica entre os 
diplomas de profissões feitos em São Paulo, Santos 
e Coimbra. Desta forma, buscamos investigar os 
padrões gráficos que circularam no século XIX e as 
trocas imagéticas entre as irmandades terceiras 
brasileiras, mais especificamente paulistas, e 
portuguesas até meados do XX. A fundamentação 
teórica traz em consideração os estudos entre arte 
e design de Christopher Frayling (1994), dos usos 
das imagens por Ernst H. Gombrich (2012), das 
questões escatológicas e dos documentos por 
Jacques Le Goff (2013) e da metodologia de 
pesquisa visual com ênfase em design gráfico 
desenvolvida por Ian Noble & Russell Bestley 
(2013). 
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The diplomas of the Franciscan professions of 
São Paulo, Santos and Coimbra: research on 
images circulation and exchanges between the 
third brotherhoods. 
Among the various existing documental collection 
in the Venerable Third Order of St. Francis of 
Penance of the City of São Paulo, we highlight the 
diplomas of professions nineteenth century, as 
well as an array with lithographic pattern that 
makes up the main theme of these figuration. Our 
study in progress, points to the iconographic 
relationship between the degrees of professions 
made in São Paulo, Santos and Coimbra. Thus, we 
sought to investigate the graphic patterns that 
circulated in the nineteenth century and the 
Brazilian imagery exchanges between the 3rd 
order brotherhoods, specifically in São Paulo, and 
Portugal until the mid-twentieth. The theoretical 
framework brings into consideration the studies of 
art and design by Christopher Frayling (1994), the 
uses of images by Ernst H. Gombrich (2012), the 
eschatological issues and documents by Jacques Le 
Goff (2013) and the research methodology with an 
emphasis on graphic design developed by Ian 
Noble & Russell Bestley (2013).  
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17. Marcos Fabris 
Forma artística e matéria histórica em Honoré 
Daumier 
O nascimento oficial da fotografia em 1839 em 
Paris impõe à pintura um “problema de visão”, que 
exigirá dos artistas mais consequentes a distinção 
entre os tipos e as funções da imagem pictórica e 
da imagem fotográfica. Nestes termos, os artistas 
“de visão” se defrontarão com a realidade histórica 
das relações recíprocas entre as duas formas 
artísticas, a pintura e a fotografia, estabelecendo 
entre elas um diálogo produtivo. Esta comunicação 
almeja discutir como o pintor e caricaturista 
francês Honoré Daumier se apropriou de 
procedimentos caros à linguagem do novo meio de 
expressão artística para, a partir deles, atualizar o 
conceito de Realismo e radicalizar a crítica ao 
processo de modernização em curso na sua Paris, a 
capital do Capital no século XIX. 
 
Artistic form and History in Honoré Daumier 
Honoré Daumier seems to be a textbook example 
of the artist who attempted to represent the effects 
of capitalism in his day. Working for Parisian 
newspapers, trying his luck in the Salons, and 
scraping a living as best as he could, he lived and 
died a proletarian of the arts, only to resurrect – in 
the III Republic – as a French icon, the epitome of 
the Republican fighter, an Artist with a capital “A” 
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ranking high in the canon. Since then, he has been 
hailed as one of the very first modern artists, a 
freethinker, and a chronicler of his day. Such 
(vague) attributions are mostly given to the 
painter and the sculptor, not to the caricaturist. In 
caricature, Daumier allegedly started “politically” 
but dropped it in favour of representing “everyday” 
life. The aim of this presentation is to show that 
both the painter, the sculptor and the caricaturist 
must be regarded as a single artist – and one who 
was never divided between “politics” and “society”, 
but rather integrated such spheres artistically and 
formally (therefore, not only as “subject matter”). I 
propose to investigate how the artist 
“deRaphaelizes” reality in the realm of the 
industry of information favouring a highly 
progressive politics of form. Articulating History, 
Spectacle, and Class Daumier will figurate the 
phantasmagoric effects of Capital in his Paris, not 
only an economic centre in European modernity, 
but the capital of Capital in the 19th Century. 
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18. Eric Danzi Lemos  
A "agência" das imagens: fotografias de 
Theodor Preising no circuito contemporâneo de 
apropriação e consumo de imagens do passado  
Pretendemos mapear o circuito contemporâneo de 
apropriação e consumo de fotografias produzidas 
por Theodor Preising (1883-1962) entre as 
décadas de 1920 e 1940 no Brasil. Para tanto, 
identificaremos indivíduos, instituições e 
elementos relacionados com a circulação das 
imagens produzidas pelo fotógrafo alemão 
naturalizado brasileiro em 1941. Um fenômeno 
identificado por Andreas Huyssen, envolvendo a 
difusão de práticas memorialísticas nas artes 
visuais por meio do uso da fotografia como 
suporte, pode ser observado na experiência de 
utilização de imagens de Theodor Preising em 
trabalhos de artistas como: Marco Angeli, Suzana 
Garcia e Tacita Dean. 
 
The "agency" of images: photographs of Theodor 
Preising in the contemporary circuit of 
appropriation and consumption of images from 
the past 
We intend to map the contemporary circuit of 
appropriation and consumption of photographs 
produced by Theodor Preising (1883-1962) 
between 1920 and 1940 in Brazil. To do so, we will 
identify individuals, institutions and elements 
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related to the circulation of images produced by 
German photographer naturalized Brazilian in 
1941. A phenomenon identified by Andreas 
Huyssen, involving the diffusion of memorial 
practices in the visual arts through the use of 
photography as a medium can be seen in the 
experience of using images of Theodor Preising in 
works by artists such as Marco Angeli, Suzana 
Garcia and Tacita Dean. 
 
 
19. Ilana Seltzer Goldstein 
Arte visível, artistas invisíveis?  A inserção de 
objetos aborígines em museus da Austrália 
A discussão das artes “não-Ocidentais” integra, 
cada vez mais, a pauta de antropológos e 
historiadores da arte. Proponho-me a apresentar 
parte de uma pesquisa sobre a produção pictórica 
de povos aborígines da Austrália, cuja pujança é 
surpreendente.  Desde os anos 1970, vem se 
constituindo, na Austrália, um sistema que 
compreende cooperativas de artistas, políticas 
públicas de fomento e galerias comerciais. Os 
valores de algumas pinturas atingem cifras 
elevadas no mercado e tais artistas têm 
conseguido inserção em instituições como o MoMA 
e a Bienal de Veneza. Meu foco recairá sobre um 
aspecto particular desse sistema: a gradual 
incorporação de objetos e conhecimentos 
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aborígines pelos museus. Apresentarei exemplos 
concretos e apontarei o paradoxo da onipresença 
da arte aborígine no espaço público australiano. 
Afinal, trata-se de um país que, até os anos 1970, 
removia crianças indígenas de suas famílias à força, 
para que fossem adotadas por brancos. 
 
Visible art, invisible artists? The inclusion of 
Aboriginal objects in the Australian museums.  
The discussion of the "non-Western" arts includes, 
increasingly, the agenda of anthropologists and art 
historians. I propose to present part of a research 
on the pictorial production of Aborigines from 
Australia, whose strength is amazing. Since the 
1970s, it has been established, in Australia, a 
system which embraces cooperatives of artists, 
public policies to encourage and commercial 
galleries. The values of some paintings reach high 
numbers in the market and these artists have 
achieved inclusion in institutions such as MoMA 
and the Venice Biennale. My focus will be on a 
particular aspect of the system: the gradual 
incorporation of Aboriginal objects and knowledge 
by the museums. I will present concrete examples 
and point out the paradox of ubiquity of Australian 
Aboriginal art in public space. After all, it is about a 
country that, until the 1970s, was removing by 
force indigenous children from their families to be 
adopted by whites. 
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20. Luis Carlos Sollberg Jeólas  
Síndrome fotográfica de misses 
Pretendo nesta fala/ensaio materializar o conceito 
de sindrome fotográfica, por mim desenvolvido, 
através da foto-etnografia das trajetórias de vida 
de 4 misses brasileiras substantivadas – 
adjetivadas – nos e pelos bi-tribinômios: miss 
mulher, miss travesti e miss travesti e cega. A 
partir da proibição dos desfiles de corpos em 
estados alterados – swimsuits – nas praias do 
Delaware-EU em 1854 e, a obrigatoriedade do 
envio de daguerreótipos às redações e jurados dos 
concursos de beleza criados por Phineas Taylos 
Barnum na era moderna, até a descoberta do nada 
alterado estado de matéria “luminosa”, ou sua falta, 
na fotografia quântica descoberta pela física 
brasileira Gabriela Barreto Lemos, pós doc em 
física quântica pela Universidade de Viena. 
Proponho trocas de perceptos e afetos 
transacionados pelas sine-cinestesia e estética das 
imagens fruidas entre todos aqueles que possam 
entrar com esta fala/ensaio. 
 
Misses’ Photographic syndrome  
I intend with this speech/essay to materialize the 
concept of photographic syndrome, developed by 
myself, through the photo-ethnography of the life 
of 4 substativied – adjetived – brasilian misses 
from and by the bi-tribinomial: miss woman, miss 
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transvestite and miss blind transvestite. Since the 
prohibition of the body parades in alterated states 
– swimsuits – on the beaches of Delaware-EU in 
1854 and, the requirement of the sending of 
daguerreotypes to editorials and judges of beauty 
competitions created by Phineas Taylos Barnum in 
the modern period, until the discovery of the non 
alterated state of “luminous” matter, or without it, 
in the quantic photography descovered by the 
brasilian physicist Gabriela Barreto Lemos, PHD in 
quantic physics by the University of Vienna. I 
propose changes of perception and affection traded 
by the sine-kinesthesia (sine-cinestesia in 
portuguese) and estetics of images enjoyed by all 
of those than can enter with this speech/essay. 
 
 
21. Claire Joan Farago (University of Colorado / 
Boulder) 
A ‘Cultura Visual’ é aplicada de maneira útil a 
materiais pré-modernos e por que isto importa?  
Quais são as principais questões na atual 
conjuntura, quando inúmeras universidades 
oferecem programas e graduações em ‘cultura 
visual’? O argumento central vai se desenvolver 
em torno da perspectiva histórica mais longa da 
‘cultura visual’ como uma categoria proposta para 
escapar dos problemas insuperáveis com estilo 
aplicado for a de uma faixa estreita das ‘artes 
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plásticas’ europeias, uma categoria estabelecida no 
século XVIII e um sistema de classificação 
estabelecido no século dezenove, uma época de 
formação do Estado-Nação moderno. 
 
Is “Visual Culture” Usefully Applied to Pre-
modern Material and Why Does it Matter? 
What are the main issues at the present juncture, 
when numerous universities offer programs and 
degrees in “visual culture”? The core argument will 
engage with the longer historical perspective of 
“visual culture” as a category proposed to escape 
from the insurmountable problems with period 
style applied outside a narrow range of European 
“fine arts,” a category established in the eighteenth 
century and a classification system established in 
the nineteenth-century era of modern nation-state 
formation. 
 
 
22. Jens Michael Baumgarten (UNIFESP)  
Cultura Visual e História da Arte no âmbito da 
religião: Teorias e artefatos entre globalização 
e comparação 
Nesta palestra gostaria de analisar as questões 
historiográficas e teóricas a partir de uma reflexão 
acerca dos debates sobre a relação entre cultura 
visual e história da arte no âmbito da religião. 
Estes debates ganharam uma nova complexidade 
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nas tentativas de “globalizar” – ou provincializar as 
abordagens tradicionais européias ou norte 
americanas na última decada. Neste contexto 
categorias como “valor estético” versus “valor 
histórico” de debates tradicionais foram 
recolocados, sobretudo na discussão entre 
abordagens da história da arte e da antropologia. A 
partir de exemplos do mundo ibérico esta palestra 
pretende analisar os processos de encontros 
coloniais e pós-coloniais complexos em uma 
abordagem transcultural. 
 
Visual Culture and Art History in the context of 
religion: Theories and artifacts between 
globalization and comparison 
In this lecture I would like to analyze the 
historiographical and theoretical issues from a 
reflection about debates on the relationship 
between visual culture and art history in the 
context of religion. These debates have gained a 
new complexity in attempts to "globalizing" - or 
provincialize European or North American 
traditional approaches in the last decade. In this 
context categories like "aesthetic value" versus 
"historical value" of traditional debates were 
replaced, especially in the discussion between 
approaches of art history and anthropology. From 
examples of the Iberian world this lecture aims to 
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analyze the complex processes of colonial and 
postcolonial in a transcultural approach. 


