
1 

 

ARTISTAS PORTUGUESES DOS SÉCULOS XX-XXI 

 

Ano Letivo | Mês 

Carga Letiva 

2018-19 | 2º semestre 

28 horas 

 

DOCENTE 

Laura Castro | lcastro@porto.ucp.pt 

 

JUSTIFICAÇÃO/ENQUADRAMENTO 

Panorama da arte em Portugal no século XX e na transição para o século XXI, 

através da obra de artistas de diferentes gerações representativos das tendências 

da arte moderna e contemporânea e da diversidade de práticas que lhe está 

associada.  

Ao ritmo de um artista por aula, na generalidade do curso, as figuras a abordar 

serão enquadradas no respectivo contexto histórico e artístico. 

De acordo com a disponibilidade e a oportunidade, serão programadas algumas 

aulas no espaço de trabalho dos autores abordados. 

 

OBJETIVOS 

- Caracterizar a evolução da arte do século XX e transição para o século XXI, em 

Portugal, através da análise da obra de alguns dos seus principais artistas. 

- Reconhecer os traços característicos dos artistas abordados. 

- Fomentar o espírito crítico sobre os fenómenos artísticos modernos e 

contemporâneos. 

- Sensibilizar para a apreciação da arte moderna e contemporânea. 

 

Palavras-chave: arte portuguesa; arte moderna; arte contemporânea 

 

PROGRAMA 

O programa contempla diferentes práticas artísticas: pintura, escultura, instalação, 

fotografia, vídeo e som. Serão abordados os seguintes artistas: 

Mário Cesariny (1923-2006) Júlio Pomar (1926-2018) 
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Jorge Pinheiro (1931) 

Helena Almeida (1934) 

Clara Menéres (1943-2018) 

Emerenciano (1946) 

Albuquerque Mendes (1953) 

Pedro Tudela (1962) 

António Olaio (1963) 

Cristina Mateus (1968) 

Joana Rêgo (1970) 

Isaque Pinheiro (1972) 

Carlos Lobo (1974) 

 

ORGANIZAÇÃO E METODOLOGIA 

As aulas terão por base uma exposição oral apoiada na projecção de imagens e na 

sua análise histórica e crítica. Serão igualmente sugeridas leituras complementares 

sobre os artistas abordados. 

 

BIBLIOGRAFIA E TEXTOS DE APOIO 

A bibliografia constará essencialmente de catálogo especificamente relacionadas 

com os artistas a tratar. Os textos serão disponibilizados através da 

plataforma Campus online. 

Obras gerais  

ALMEIDA, Bernardo Pinto – Arte Portuguesa no Séc. XX. Matosinhos: Coral 

Books, 2017. 

GONÇALVES, Rui Mário – A Arte Portuguesa do Século XX. Lisboa: Temas e 

Debates, 1998. 

PEREIRA, Paulo, dir. – História da Arte Portuguesa. Lisboa: Círculo de Leitores, 

1995, vol. III. 

PERNES, Fernando, dir. – Panorama Arte Portuguesa no Século XX. Porto: 

Fundação de Serralves/Campo das Letras, 1999. 

Catálogos de Exposições 

Anos 60. Anos de ruptura. Uma perspectiva da arte portuguesa nos anos 60. 

Lisboa: Lisboa 94 Capital Europeia da Cultura e Livros Horizonte, 1994. 

Anos 60/70: Os Artistas e a Cidade. Porto: Fundação de Serralves e Cooperativa 

Árvore, 2001. 

Anos 70. Atravessar Fronteiras. Lisboa: Centro de Arte Moderna/Fundação 

Calouste Gulbenkian, 2010. 

Imagens para os anos 90. Porto: Fundação de Serralves, 1993. 


