
 
 

 

O MUNDO ARTÍSTICO CONTEMPORÂNEO: CONTEXTOS DE IDENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO 

MÓDULO 2 | Workshop | 27 de maio a 8 de julho 2015 | campus Foz 

16 h (1,5 ECTS) 

 

ENQUADRAMENTO 

Mais do que um “género” artístico, a arte contemporânea funciona como um novo paradigma. Este 
curso irá abordar de forma transversal a realidade artística portuguesa, através de sessões teóricas 
(quartas feiras, das 18h às 20h) e de visitas orientadas a ateliers de artistas, galerias, museus, 
fundações, etc (em dias a indicar). 
- O desenvolvimento das feiras de arte (Basel, Dokumenta, Frieze), das Bienais (Veneza, S.Paulo,), 
dos grandes museus (Moma, Centro Pompidou, Tate Gallery), centros de arte contemporânea, 
fundações privadas (Saatchi, Ludwig, Panza, Dia Art, Fundação Cartier), dos museus locais, regionais, 
étnicos ou de minorias. 
- O crescimento de uma classe de coleccionadores que adquire poder de decisão relativamente à 
legitimação do objecto de arte, quer fazendo parte do “board” dos museus, quer participando 
ativamente no mercado dos leilões. 
- Os objectivos do coleccionador: coleccionar (e também descolecionar), entesourar, investigar, 
olhar, observar, adquirir prestígio, desmultiplicar riqueza e poder. 
- A aceleração dos processos de museificação das tendências e dos artistas, e os problemas de 
acumulação de obras, conservação, restauro e rotação das obras em “stock”. 
 
DESTINATÁRIOS 

Interessados em questões de arte e cultura contemporânea 

MÍNIMO / MÁXIMO INSCRIÇÕES 

12 / 20 participantes 

REGIME 

Pós-Laboral | Quartas-feiras (18h30 - 20h30)  
 
FORMADOR 

Manuela Hargreaves. Licenciada em História, mestre em História da Arte em Portugal pela FLUP, 
pós graduada em Ciências da Educação e em Dinâmicas Culturais, do seu percurso profissional 
destaca-se a docência, durante uma década, e quinze anos de direção da galeria de arte 
contemporânea Minimal, no Porto. Leciona, nos últimos 5 anos, cursos de História da Arte 
dedicados ao Séc. XX (Palácio das Artes - Fundação da Juventude, Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto, Instituto Cultural D. António Ferreira Gomes). Publicou o livro “Colecionismo 
e Mercado de Arte em Portugal - O Território e o Mapa”, com prefácio de Bernardo Pinto de 
Almeida, na editora Afrontamento, em Dezembro de 2013. 

 

 
 
 

PROPINA: 50€. 
 

 aplicação de desconto de 10% a toda a comunidade UCP (alunos e antigos alunos de todas as unidades de 

ensino, docentes e funcionários) 

 possibilidade de oferecer a inscrição no curso através da aquisição de um vale de oferta. 
 
 
 
 
 
 

INSCRIÇÕES ONLINE aqui | Será atribuído certificado de presença no final. 
 
Para mais informações p.f. entre em contacto através de: fa.artes@porto.ucp.pt | 226196275 
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