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03.TER

AP. APRESENTAÇÃO DE  
TRABALHO/CONVERSA COM  
ARTISTA. PEDRO CABRAL SANTO 
E FERNANDO BRITO EM DIÁLOGO. 
CONVIDADOS: Pedro Cabral Santo e Fernando Brito 
ANFITRIÃO ESAD.CR: Isabel Baraona 

Uma conversa informal entre dois artistas, que são também 
dois ex-professores da ESAD.CR. A conversa tem como 
ponto de partida a exposição “Der Geist Unserer Zeit” de 
Fernando Brito.

NOTA BIOGRÁFICA
Pedro Cabral Santo estudou Pintura e Escultura nas 
Faculdades de Belas-Artes de Lisboa e Porto e é douto-
rado em Belas Artes pela FBAUP, com uma tese sobre a 
instalação com imagem em movimento, área onde tem 
trabalhado nos últimos 10 anos. A par de uma intensa 
actividade artística, tem desenvolvido diversos projetos 
de curadoria. É actualmente docente e investigador no 
departamente de Artes Visuais da U.ALG.

Fernando Brito estudou Pintura na FBAUP e foi docente 
do ensino secundário e do ensino superior. Do seu percurso  
expositivo destacam-se sobre tudo projectos coletivos 
como Homeostética (1982-1987), Ases da Paleta (1989) 
ou Orgasmo Carlos (ativo desde 2003). Entre as suas 
exposições individuais destacam-se “Fernando Brito” 
(Quadrum, LX, 1990), “Confidential Report – Deux ans de 
vacances” (Presença, Porto, 2007) e mais recentemente 
em 2010, Der Geist Unserer Zeit, em Guimarães.

.... .

04.QUA

DA. SESSÃO DE CINEMA/DE-
BATE. “HOME” (FICÇÃO, 98 MIN, 
2008, REAL. ÚRSULA MEIER)
ANFITRIÃO ESAD.CR: Filipe Alarcão e Teresa Fradique

Marthe e Michel vivem com os três filhos numa casa 
junto a um troço inacabado de uma auto-estrada, usan-
do-a como extensão da sua propriedade. Um dia, algo 
inesperadamente, a auto-estrada é inaugurada e entra 
em funcionamento, alterando dramaticamente o quo-
tidiano da família e o modo como esta passa a ocupar 
o espaço onde habita.

/// NOTA
Esta sessão, excepcionalmente, decorrerá no Auditório - EP2.

... . .

05.QUI

MGC. CONFERÊNCIA/DEBATE.  
CURADORIA: VISÃO E MODO 
DE FAZER. 
CONVIDADA: Lígia Afonso 
ANFITRIÃO ESAD.CR: João Serra 

Uma reflexão sobre alguns formatos da curadoria con-
temporânea, as suas possibilidades e limites.

NOTA BIOGRÁFICA
Lígia Afonso é doutoranda em História da Arte (FCSH-
UNL/FAU-USP) e investigadora do Instituto de História 
da Arte (UNL). Actua no campo da arte moderna e con-
temporânea como historiadora, crítica, curadora e editora, 
desenvolvendo projetos individuais e colaborativos. Foi, 
entre outros, assistente de curadoria da 29ª Bienal de São 
Paulo e coordenadora do Laboratório de Curadoria da 
“Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura”. 
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10.TER

MDP. SESSÃO DE CINEMA/DEBATE. 
“PAUL VIRILIO – PENSER LA 
VITESSE“ (DOCUMENTÁRIO 90 
MIN., 2010, REAL. STEPHANE 
PAOLI)
ANFITRIÃO ESAD.CR: Fernando Poeiras e Rodrigo Silva 

Pela sua reflexão e escritos, Paul Virilio demonstrou 
que a história contemporânea é filha da velocidade. 
A dessincronização do tempo humano e do tempo  
tecnológico foi desencadeada sem precedentes. De um 
modo inédito, o pensamento de Paul Virilio confronta-se 
com a reflexão de filósofos, artistas e jornalistas.

/// NOTA
Filme não legendado em Português.

.. . . .

11.QUA

T. CONFERÊNCIA/DEBATE. 
O CORPO DO ACTOR.
CONVIDADO: João Barrento 
ANFITRIÃO ESAD.CR: Diogo Dória 

Uma meditação sobre a criação artística, a partir de uma 
citação de um dos Livros de Horas de Maria Gabriela 
Llansol.

NOTA BIOGRÁFICA
João Barrento é um dos mais destacados ensaístas  
portugueses e um dos maiores divulgadores dos autores 
de língua alemã em língua portuguesa. Foi durante 
várias décadas docente da FCSH/UNL, especializado 
em filologia germânica e teoria da tradução. Crítico e 
tradutor de Friedrich Hölderlin, Paul Celan, Robert Musil, 
Thomas Bernhard e de Walter Benjamin, entre muitos 
outros autores, é actualmente o coordenador do Espaço 
Llansol, estando a seu cargo o trabalho de edição e orga-
nização do espólio da escritora Maria Grabriela Llansol.  
Tem sido distinguido com inúmeros prémios, de que 
é exemplo o Grande Prémio de Ensaio Eduardo Prado 
Coelho, 2012. Tem vários volumes de ensaios publicados 
dos quais se destacam em anos mais recentes, “Geografia 
Imaterial – três ensaios sobre a poesia”, “O Género intran-
quilo anatomia do ensaio e do fragmento”, “A escala do meu  
mundo – crónicas reunidas”, entre outros.

.... .

12.QUI

SI. SESSÃO DE CINEMA/DEBATE. 
“JOÃO BÉNARD DA COSTA – 
OUTROS AMARÃO AS COISAS 
QUE EU AMAREI” (75 MIN., 2014, 
REAL. MANUEL MOZOS)
CONVIDADO: Manuel Mozos 
ANFITRIÃO ESAD.CR: André Dias e Nuno Lisboa  

O universo e a figura deste programador e cinéfilo singular,  
com um pequeno diálogo introdutório e debate posterior 
à projecção do filme.

NOTA BIOGRÁFICA
Manuel Mozos fez o curso de Cinema da ESTC em 1984. 
Montador, argumentista e assistente de realização de 
vários realizadores portugueses, trabalha desde 2002 
no A.N.I.M.- Cinemateca Portuguesa, na área de identi-
ficação, preservação e restauro de cópias em película. 
Realizador de mais de vinte filmes, entre ficção e docu-
mentário, curtas e longas-metragens, como Um passo, 
outro passo e depois (1989), Quando troveja (1999),  
Xavier (2002) e Ruínas (2009). 
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17.TER

MAP. APRESENTAÇÃO DE 
TRABALHO/CONVERSA COM 
ARTISTA. BALTAZAR TORRES 
CONVIDADO: Baltazar Torres
ANFITRIÃO ESAD.CR: Catarina Leitão 

As obras de Baltazar Torres apresentam-se regularmente 
sob a forma de arranjos cenográficos usando miniaturas 
e objectos encontrados, construindo narrativas. Alusões a 
catástrofes latentes, a relação com a paisagem e a arqui-
tectura, a preocupação e subversão de escalas são os eixos  
fundadores de um discurso plástico que questiona a 
relação do ser humano com o meio urbano e suburbano.

NOTA BIOGRÁFICA
Baltazar Torres é artista plástico, licenciado em Pintura 
pela FBAUP, onde leccionou desenho e pintura. Realizou 
a sua primeira exposição em 1988 e desde então tem 
mostrado regularmente a sua obra, construindo um per-
curso sólido, tanto a nível nacional como internacional.  
A sua obra engloba pintura, escultura, desenho e insta-
lação e está presente em diversas colecções de referência.

.... .

18.QUA

DP-CV. APRESENTAÇÃO DE 
TRABALHO/CONVERSA COM 
ARTISTA. ESCULTURA E ARTE 
PÚBLICA EM CERÂMICA.
CONVIDADA: Bela Silva
ANFITRIÃO ESAD.CR: Fernando Carradas

Apresentação do trabalho desenvolvido ao longo da sua 
carreira como artista plástica, dando especial enfoque ao 
trabalho na área da cerâmica, nomeadamente a colabo-
ração com a Fabrica de Faianças Rafael Bordalo Pinheiro, 
os painéis de azulejo realizados para a estação de metro 
de Alvalade e para os jardins do Centro Cultural de Sakai.

NOTA BIOGRÁFICA
Bela Silva é artista plástica, licenciada em Escultura pela 
Universidade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa e 
Mestre em Arte pelo Art Institute de Chicago (EUA). Expôs  
no Chicago’s Ann Nathan Gallery e Rhona Hoffman  
Gallery; no Museu do Azulejo, Museu Anastácio Gon-
çalves, Palácio da Ajuda, Fundação Ricardo Espírito Santo 
em Lisboa e em várias instituições na China e Japão, 
entre outros países.               

. . . . .

19.QUI

MDG. AULA ABERTA. VIRTUAL 
E DIGITAL - DA FILOSOFIA AO 
CINEMA.
ANFITRIÃO ESAD.CR: Elga Ferreira 

Apresentação de diferentes perspectivas do conceito de 
“virtual” e “digital” na história da filosofia e do cinema, 
explorando as ligações entre a evolução do conceito 
de “virtual”  na filosofia e a noção de “virtualidade” nas 
novas tecnologias digitais. Abordaremos o desenvolvi-
mento do conceito de “virtual” de Platão a Baudrillard 
e Deleuze. Paralelamente, apresentam-se excertos de 
filmes que exploram diferentes visões destes conceitos, 
como Matrix, Tron, Vanilla Sky, Existenz, 13th Floor, Blade 
Runner, Strange Days, Eternal Sunshine of the Spotless 
Mind, Inception, Her.

NOTA BIOGRÁFICA 
Elga Ferreira é doutorada em Creative Technologies 
(2010), pelo London College of Music and Media (TVU), 
Londres, Inglaterra. Em 2002 concluiu o Mestrado em 
Multimédia, na Universidade Católica Portuguesa do 
Porto e em 1998 a Licenciatura em Design Visual, no 
IADE em Lisboa. Desde 2000 lecciona disciplinas de 
design multimédia na ESAD.CR e desde 2010, no IADE. 
Paralelamente, é designer de interacção e trabalha 
como consultora para as empresas Wiz Interactive e 
Cycloid. Entre 2007 e 2012 foi sócia fundadora e UX/
UI designer na empresa NearInteraction, especializada 
no desenvolvimento de soluções interactivas. Em 2002, 
foi premiada com a Bolsa Ernesto Sousa, atribuída pela 
Fundação Calouste Gulbenkian.

/// NOTA
Esta sessão, decorrerá na Sala 9 - EP1 (Anfiteatro de Desenho).

03SEMANA
/// MARÇO



. . . . .

24.TER

MDP. CONFERÊNCIA/DEBATE. 
DESIGN E ESTRATÉGIA EMPRE-
SARIAL. 
CONVIDADA: Raquel Antunes
ANFITRIÃO ESAD.CR: Fernando Brízio 

O papel do design em estratégias potenciadoras de 
inovação e criação de valor em contexto empresarial. 

NOTA BIOGRÁFICA
Raquel Antunes é licenciada em Design – ramo tecnolo-
gias para a Cerâmica pela ESAD.CR e doutorada em Design  
pela Universidade de Aveiro. Tem leccionado em diversas  
instituições de ensino superior na área da gestão do design  
e do marketing.

.... .

25.QUA

DI. APRESENTAÇÃO DE  
TRABALHO/CONVERSA COM 
ARTISTA. “LAMBUGE”.
CONVIDADO: Vitor Reis
ANFITRIÃO ESAD.CR: Fernando Brízio 

O trabalho em cerâmica do escultor Vítor Reis tem vindo 
nos últimos anos a reinventar  a cerâmica das Caldas da 
Rainha. Serão apresentados alguns dos desenvolvimentos 
recentes desse percurso de trabalho.

NOTA BIOGRÁFICA
Vitor Reis é licenciado em Artes plásticas pela ESAD.CR.  
Vive e trabalha em Caldas da Rainha operando como 
escultor, em particular na área da cerâmica.
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07.TER

DA. CONFERÊNCIA/DEBATE – 
EMPTY CUBE. 
CONVIDADO: João Silvério 
ANFITRIÃO ESAD.CR: Filipe Alarcão 

EMPTY CUBE é um projecto de curadoria independente e 
tem como objectivo desenvolver projectos artísticos que 
se confrontem com a especificidade deste espaço fechado, 
vazio e com dimensões reduzidas. Esta relação é essen-
cial, no sentido em que o limite não decorre apenas das 
condições que a sua dimensão proporciona, mas de uma 
articulação entre o trabalho do artista, a sua presença no 
espaço, em estreita relação com o espectador e a duração 
deste evento, caracterizado por uma apresentação única.

NOTA BIOGRÁFICA
João Silvério é curador. Estou filosofia e pintura e é mestre  
em Estudos Curatoriais pela FBAUL, encontrando-se  
actualmente a desenvolver um doutoramento no Colégio  
das Artes da Universidade de Coimbra. Comissariou  
inúmeras exposições em conceituadas galerias e museus 
de arte contemporânea em Portugal e no estrangeiro.  
Actualmente é o responsável pela coleção de arte da 
FLAD - Fundação Luso-Americana para o Desenvolvi-
mento, tendo criado o projeto Empty Cube em 2007.

.....

08.QUA

DI. APRESENTAÇÃO DE TRABALHO/ 
CONVERSA COM DESIGNER. 
MOLDES MUTANTES.  
CONVIDADO: Victor Agostinho
ANFITRIÃO ESAD.CR: Fernando Brízio 

Apresentação da investigação desenvolvida no Mestrado  
em Design de Produto da ESAD.CR. Neste trabalho 
foram desenvolvidos processos de conformação em 
cerâmica que permitem variação de forma a partir de 
um mesmo molde.

NOTA BIOGRÁFICA
Victor Agostinho é licenciado em Design Industrial, com 
um percurso profissional na indústria cerâmica. É mestre 
em Design de Produto pela ESAD.CR. Actualmente orientou 
o seu trabalho para a auto-produção, onde explora novos 
métodos de conformação cerâmica.

.... .

09.QUI

DGM. CONFERÊNCIA/DEBATE.  
“ESCREVER PARA O BONECO”.
CONVIDADO: Pedro Moura
ANFITRIÃO ESAD.CR: Nuno Fragata 

Conferência em torno das questões das interligações 
entre os processos de escrita e as estruturas textuais no 
desenvolvimento de personagens para meios gráficos 
e visuais diversos.

NOTA BIOGRÁFICA
Pedro Moura é o autor do blog LerBD, que se tornou uma 
referência sobre o tema. Fez uma tese de Mestrado em 
Filosofia – especialização em Estética (FSCH- UNL) sobre 
a “Memória em sete casos da banda desenhada francófona 
contemporânea” e actualmente é doutorando FLUL/KUL 
(Bélgica). Crítico e docente de banda desenhada, ilus-
tração e animação é também um prolífico argumentista, 
tendo trabalhado em séries documentais televisivas, 
óperas, animação, cinema e outras áreas.
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14.TER

T. CONFERÊNCIA/DEBATE. 
(GIORGIO AGAMBEN) HOMO 
SACER.
CONVIDADO: António Guerreiro 
ANFITRIÃO ESAD.CR: Diogo Dória

Apresentação e debate em torno de algumas das teses  
de Giorgio Agamben sobre o paradigma biopolítico 
contemporâneo, um dos mais debatidos e singulares 
filósofos actuais, por um dos seus melhores conhece-
dores entre nós.

NOTA BIOGRÁFICA
António Guerreiro é crítico literário e um destacado en- 
saísta e conferencista sobre cultura contemporânea. Foi, 
durante duas décadas, crítico literário no jornal Expresso, 
escreve actualmente para o suplemento Ípsilon do jor-
nal Público, onde tem uma crónica semanal (“Estação  
meterológica”) e escreve sobre actualidade editorial, em 
particular na área do ensaio, da filosofia e da poesia. É 
igualmente docente convidado em várias instituições de 
ensino superior e encontra-se a finalizar uma tese de 
doutoramento sobre Walter Benjamin. Traduziu Giorgio 
Agamben, Mario Perniola, Umberto Eco, Georges Bataille 
entre outros autores e publicou ensaios sobre Aby  
Warburg e Walter Benjamin, em revista literárias e 
científicas de relevo. Publicou o volume de ensaios. O 
acento agudo do presente (edições Cotovia).

.. . . .

15.QUAR

SI. APRESENTAÇÃO DE  
TRABALHO/CONVERSA COM 
ARTISTA.PEDRO TROPA
CONVIDADO: Pedro Tropa
ANFITRIÃO ESAD.CR: Diogo Saldanha 

SINOPSE
O artista visual e fotógrafo Pedro Tropa apresentará 
as principais linhas do seu trabalho artístico e da sua 
experiência fotográfica. Falará das relações que es-
tabelece entre a fotografia e o desenho, que pautam 
grande parte da sua obra, mas também de relações com 
outros media. 

NOTA BIOGRÁFICA
Pedro Tropa é artista plástico e fotógrafo. Professor no 
curso avançado de fotografia do ARCO, onde obteve 
formação em desenho e fotografia. Desenvolve a sua 
práctica artística desde os anos 90.

.... .

16.QUI

MAP. APRESENTAÇÃO DE 
TRABALHO/CONVERSA COM 
ARTISTA. PEDRO BARATEIRO.
CONVIDADO: Pedro Barateiro
ANFITRIÃO ESAD.CR: Susana Gaudêncio  

Um dos mais estimulantes artistas do panorama portu-
guês actual, apresentará a sua obra artística, percurso, 
motivações e processo criativo, possibilitando um espaço 
de discussão crítica, em forma de conversa com o público. 

NOTA BIOGRÁFICA
Pedro Barateiro é licenciado em Artes Plásticas pela 
ESAD.CR. Realizou o Mestrado em Artes Visuais (2006) 
na Malmö Art Academy, Suécia e estudou na Mau-
maus - Escola de Artes Visuais (2003-2005). Esteve em 
residência artística no Palais de Tokyo (2008-09), Paris; 
no ISCP - International Studio and Curatorial Program 
(2007/08), Nova Iorque e no Kunstlerhaus Bethanien 
em Berlim. Participou na XXIX Bienal de São Paulo 
(2008); 5th Berlin Biennale (2008); 16th Biennale of 
Sydney (2008), Photo España (2008) e Busan Biennial 
(2006). Realizou exposições individuais e colectivas 
em diversas instituições públicas e privadas, das quais 
se destacam: Ça & La (2012), Fondation d’entreprise 
Ricard, Paris, França; ReaKt - Views and Processes (2012), 
Capital Europeia da Cultura, Guimarães, Portugal; The-
atre of Hunters (2011), Kunsthalle Basel, Suíça; Theory 
of Speech (2009), Casa Serralves - Museu de Serralves, 
Porto, PortugaL. Em 2015 inaugurou uma extensa  
exposição, Palmeiras Bravas/The Current Situation, no 
Museu Berardo, Lisboa.
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21.TER

MGC. CONFERÊNCIA/DEBATE.
GESTÃO DE PROJECTOS 
MULTIDISCIPLINARES.
CONVIDADO: Giacomo Scalisi 
ANFITRIÃO ESAD.CR: João Serra 

Um olhar sobre modelos de programação e produção 
cultural, a partir do testemunho e percurso de um pro-
gramador singular.

NOTA BIOGRÁFICA
Giacomo Scalisi é programador cultural e director artís-
tico. Tem lecionado em cursos de Gestão e Produção das 
Artes e Cultura em diversas instituições de ensino supe-
rior. Trabalhou na concepção e programas de espectácu-
los, exposições e formação em múltiplas áreas artísticas. 
Foi programador para a área do Teatro e Novo Circo, no 
Centro Cultural de Belém em Lisboa. Em colaboração com 
Miguel Abreu e Madalena Victorino, realizou o Festival 
“Todos, Caminhada de Culturas”, uma iniciativa da Câmara  
Municipal de Lisboa. Em 2011, criou e dirigiu como direc-
tor artístico a Movimenta-te - Trajetórias de programação 
cultural em rede, um projecto de trabalho com e sobre Faro, 
Loulé, S. Brás de Alportel, Olhão e Tavira. É consultor da 
Fundação de Serralves no Porto.

.... .

22.QUA

MDG. APRESENTAÇÃO DE 
TRABALHO/CONVERSA COM 
ARTISTA. ALEX GOZBLAU.  
CONVIDADO: Alex Gozblau
ANFITRIÃO ESAD.CR: João Pinto e Luísa Barreto 

Uma mostra de trabalhos e das metodologias desen-
volvidas no âmbito da ilustração. Os projetos de Alex 
Gozblau vão desde a ilustração infantil até à ilustração 
editorial.

NOTA BIOGRÁFICA
Alex Gozblau nasceu em Perugia, Itália e é ilustrador 
radicado em Portugal. O seu trabalho foi distinguido 
pelo Clube de Criativos de Portugal e pela Society for 
News Design (EUA) . Em 2009 foi-lhe atribuído o Prémio 
Stuart de Carvalhais de Desenho de Imprensa patroci-
nado pela Casa da Imprensa e pelo El Corte Inglês.

.... .

23.QUI

DI. CONFERÊNCIA/DEBATE.  
DESIGN DE PRODUTO E CORPO 
HUMANO.
CONVIDADO: Rui Dias
ANFITRIÃO ESAD.CR: Fernando Brízio

Conferência sobre o mapeamento das múltiplas ligações 
entre o design e corpo humano na contemporaneidade. 
Rui Dias, designer, é actualmente professor-convidado 
do mestrado em Design de Produto da ESAD.CR e irá 
apresentar parte da pesquisa do seu doutoramento em 
Design.
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28.TER

DP-CV. APRESENTAÇÃO DE 
TRABALHO/ CONVERSA COM 
DESIGNER. ESTÚDIO PEDRITA.
CONVIDADO: Rita João e Pedro Ferreira
ANFITRIÃO ESAD.CR: Fernando Carradas

Pedro Ferreira e Rita Cunha são professores no curso 
de Design de Ambientes da ESAD.CR mas são também 
a dupla de designers responsáveis pelo Estúdio Pedrita. 
Irão mostrar alguns dos seus projectos mais recentes, 
em particular os projectos Grão e Pato Mudo instalados 
no Museu Nacional do Azulejo e no Jardim Botânico 
Tropical; Desenhar a Tradição (relançada em 2011 
como Coelhos Alentejanos), Landscape Rock desen-
volvido para o Vodafone Studio no Rock in Rio-Lisboa 
Electronically Enhanced Ceramic para a Guimarães Capital 
Europeia da Cultura 2012.

NOTA BIOGRÁFICA
Rita João e Pedro Ferreira são designers. Licenciados 
em Design pela Faculdade de Arquitectura da Universidade  
Técnica de Lisboa, estudaram, no âmbito do programa  
Erasmus, na TU Delft (Rita) e Politecnico di Milano  
(Pedro). Juntaram-se na Fabrica, o Centro de Pesquisa 
em Comunicação da Benetton, em Treviso, na Itália, onde 
viriam a assumir a direcção do Departamento de Design 
3D. Regressaram a Lisboa e em 2005 fundaram o Estú-
dio Pedrita. Desde então desenvolveram uma miríade 
de projectos em colaboração  com múltiplas estruturas  
criativas, com clientes de várias partes do mundo.  
Inspirados pelas formas e técnicas tradicionais portu-
guesas, o olhar dos Pedrita lança um olhar inquiridor á 
nossa cultura material – passada e presente - em pro-
jectos que são ao mesmo tempo ternos e discretamente 
eloquentes. São desde 2009 professores convidados do 
curso de Design de Ambientes da ESAD.CR.

.....

29.QUA

AP. APRESENTAÇÃO DE TRABALHO/ 
CONVERSA COM ARTISTA.    
I WAS HERE.
CONVIDADO: João Fiadeiro
ANFITRIÃO ESAD.CR: Isabel Baraona 

A conversa com João Fiadeiro terá como ponto de partida 
a conferência-demonstração I Was Here, que revisita a 
obra de Helena Almeida.

NOTA BIOGRÁFICA
João Fiadeiro é performer, investigador e coreógrafo. É  
director artístico do Atelier|REAL desde 1990, um lugar 
de programação e residências artísticas dedicado ás 
novas tendências artísticas e cruzamentos disciplinares.  
Desenhou o método de Composição em Tempo Real 
(CTR), um sistema que propõe modos de abordar o 
encontro, a colaboração e a criação artística que, jun-
tamente com a apresentação do seu trabalho, tem-no 
levado a deslocar-se por inúmeros festivais e univer-
sidades na Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália 
e América do Sul. Criou, com a antropóloga Fernanda 
Eugénio, o projeto AND_Lab (2011-2014), um laboratório 
de investigação em torno da convivência sustentável, na 
relação entre ética, estética e política.
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05.TER

DGM. CONFERÊNCIA/DEBATE.
ARTE E NEUROCIÊNCIA – UMA 
REFLEXÃO CRÍTICA.
CONVIDADO: Luís Quintais
ANFITRIÃO ESAD.CR: Célia Ferreira 

Nos últimos anos, as neurociências vêm assumindo uma 
importância cultural significativa. Defendem alguns que 
muitas das nossas concepções acerca do que é arte, e 
de como ela deve ser compreendida, serão sériamente 
reavaliadas através do conhecimento neurocientífico. 
A presente comunicação pretende pensar críticamente 
esta hipótese.

NOTA BIOGRÁFICA
Luís Quintais é poeta, ensaísta e antropólogo, leccionan-
do actualmente no Departamento de Antropologia da 
Universidade de Coimbra. Nesta qualidade, desenvolveu 
investigação de arquivo e de terreno sobre o exercício 
e as implicações públicas e forenses da psiquiatria. 
Como investigador, interessa-se actualmente sobre as 
relações entre artes visuais contemporâneas e ciência. 
Publicou onze livros de poesia. Recebeu o Prémio Aula 
de Poesia de Barcelona, o Prémio PEN Clube Português 
e o Prémio Fundação Luís Miguel Nava.

.... .

06.QUA

DGM. APRESENTAÇÃO DE 
TRABALHO/ CONVERSA COM 
DESIGNER. TYPE DESIGNER.
CONVIDADO: Rui Abreu
ANFITRIÃO ESAD.CR: Ruben Dias 

Quando começamos a gostar das formas das letras, vamos 
sendo seduzidos pela sua beleza e história e vamos toman-
do cada vez mais cuidado com a composição tipográfica, 
dedicando mais atenção ao detalhe e à adequação.

NOTA BIOGRÁFICA
Rui Abreu tem trabalhado, desde 2003, em agências de 
design e publicidade, como designer multimédia, con-
tinuando paralelamente a fazer design de tipografia, 
onde as suas criações recentes se têm destacado.

.... .

07.QUI

T. CONFERÊNCIA/DEBATE.  
ÉTICA E ARTE? 
CONVIDADO: David Antunes
ANFITRIÃO ESAD.CR: Diogo Dória 

Conferência a partir de uma reflexão sobre ética e arte, 
na continuidade do livro A Magnanimidade da teoria - 
reflexões sobre a Ética de Aristóteles.

NOTA BIOGRÁFICA
David Antunes é professor na Escola Superior de Teatro e 
Cinema. É licenciado em Linguas e Literaturas Modernas, 
mestre e doutorado em Teoria da Literatura. Tem traba-
lhado como dramaturgo com o Teatro da Garagem (desde 
2004) e publica inúmeros artigos sobre poesia, literatura e 
dramaturgia o livro A Magnanimidade da teoria - reflexões 
sobre a Ética de Aristóteles (Assírio e Alvim). 

09SEMANA
/// MAIO



. . . . .

12.TER

SI. APRESENTAÇÃO DE 
TRABALHO/ CONVERSA COM 
ARTISTA. RICARDO JACINTO 
CONVIDADO: Ricardo Jacinto
ANFITRIÃO ESAD.CR: Diogo Saldanha 

Uma apresentação das principais linhas da sua actual 
investigação no âmbito das artes sonoras, onde desen-
volve o seu doutoramento. 

NOTA BIOGRÁFICA
Ricardo Jacinto é arquitecto, músico e artista plástico. É 
actualmente doutorando em Sonic Arts na Universidade 
de Belfast e foi professor convidado na ESAD.CR, na área 
das artes sonoras e de projectos interdisciplinares. A 
sua obra artística desenvolve sobretudo experiências  
singulares, que usam várias formas de música e som, 
com objetos escultóricos e espaciais.

... . .

13.QUA

MAP. APRESENTAÇÃO DE 
TRABALHO/CONVERSA COM 
ARTISTA. CARLOS NOGUEIRA.
CONVIDADO: Carlos Nogueira
ANFITRIÃO ESAD.CR: Luísa Oliveira 

Apresentação do trabalho e percurso de um dos mais 
destacados artistas contemporâneos portugueses, objecto 
de uma extensa exposição antológica recente.

NOTA BIOGRÁFICA
Carlos Nogueira é artista plástico e professor universitário. 
Tem uma vasta obra, reconhecida nacional e interna-
cionalmente, cruzando sempre diferentes disciplinas 
artísticas: escultura, desenho, arquitectura.

.... .

14.QUI

MGC. CONFERÊNCIA/DEBATE.
CURADORIA E TERRITÓRIO.
CONVIDADO: Nuno Faria
ANFITRIÃO ESAD.CR: João Serra  

A partir de experiências e trabalhos recentes, reflexão 
sobre o modo como a curadoria na arte contemporânea 
pode interpretar e agir sobre territórios e comunidades.

NOTA BIOGRÁFICA
Nuno Faria é director do Centro Internacional das Artes  
José de Guimarães. Curador, tem trabalhado em con-
textos institucionais e ao mesmo tempo desenvolvido 
projectos independentes de curadoria. Depois de passar 
pelo Instituto de Arte Contemporânea do Ministério da 
Cultura e pela Fundação Calouste Gulbenkian, viveu 
e trabalhou no Algarve entre 2007 e 2012, onde foi  
responsável pelo programa de arte contemporânea do 
Allgarve’10 e ’11, e onde também fundou (em Loulé, em 
2009) o projecto Mobilehome - Escola de Arte Nómada, 
Experimental e Independente. Em 2014 foi distinguido 
com o Prémio de Crítica e Ensaística de Arte e Arqui-
tectura da AICA, pelo projecto editorial e crítico as-
sociado à exposição Para Além da História. Foi docente  
no IADE, na U.AGL., no IPTomar e actualmente é professor  
convidado da ESAD.CR. Tem inúmeros ensaios e catálogos 
publicados sobre arte e artistas contemporâneos por-
tugueses.
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19.TER

MDG. CONFERÊNCIA/DEBATE.  
ARTE, DESIGN E POLÍTICA.
CONVIDADO: Gonçalo Pena
ANFITRIÃO ESAD.CR: Luísa Barreto 

Esta conferência consistirá no alinhamento de materiais 
introdutórios para a actualização do vocabulário crítico 
referente ao espectro de atividades a que a palavra 
vaga Design se refere. Um dos argumentos chave con-
siste na concepção da tecnicidade, na sua relação com 
a linguagem para a criação de um sistema-mundo. Esta 
relação, revolucionária confronta-se contraditoriamente 
com a concepção emancipadora da autonomia política do 
demos. Qual o papel da Arte e do Design neste (des)encontro? 

NOTA BIOGRÁFICA
Gonçalo Pena é artista plástico e investigador. É licenciado 
em Belas-Artes e realiza neste momento o doutoramento 
em Ciências da Comunicação na FCSH/UNL. Foi professor 
na ESAD.CR de 1995 a 2005. Expõe regularmente pintura, 
em galerias nacionais e internacionais. 

.. . . .

20.QUA

MDP. CONFERÊNCIA/DEBATE.
DO FABLAB AO FARMLAB.
CONVIDADO: André Rocha 
ANFITRIÃO ESAD.CR: Fernando Brízio 

Apresentação de um trabalho desenvolvido no âmbito do 
doutoramento em Media Digitais pelo CoLab-UT Austin  
| Portugal que visa o design, formulação e estudo das 
implicações de um meio facilitador de partilha aberta 
de conhecimento e tecnologias agrícolas, independente-
mente da sua localização ou escala de produção. Nesta 
investigação são formulados e testados protótipos de  
artefactos, ferramentas, interações (ou mesmo agrega-
dores de tudo isto). 

NOTA BIOGRÁFICA
André Rocha é designer e professor de design na Escola 
Superior de Educação de Lisboa. É fundador da asso-
ciação Dar – Design Advanced Ressources. Actualmente 
é doutorando em Media digitais no programa conjunto 
UT Austin | Portugal – FCT/FCSH UNL.

.....

21.QUI

DP-CV. APRESENTAÇÃO DE 
TRABALHO/CONVERSA COM 
DESIGNER. ATELIER SANTA 
CATARINA – CAN RAN. 
CONVIDADAS: Rita Almada Negreiros e Catarina Almada 
Negreiros
ANFITRIÃO ESAD.CR: Fernando Carradas 

Apresentação do trabalho desenvolvido pelo Atelier 
Santa Catarina, com destaque para os projectos: Cota 
Zero, Metropolitano de Lisboa Metro são Sebastião II, 
Metropolitano de Lisboa Vai Vem, Câmara Municipal 
de Lisboa.

NOTA BIOGRÁFICA
Rita Almada Negreiros é arquitecta e designer urbana, 
licenciada pela Universidade Lusíada. Trabalhou com os 
arquitectos Jean-Michel Wilmotte em Paris e com Jordi 
Castel em Barcelona.

Catarina Almada Negreiros é arquitecta, licenciada pela 
Faculdade de Arquitectura de Lisboa, Mestre em Arte e 
Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa, tendo 
continuando os estudos superiores em Harvard, nos 
Estados Unidos. Trabalhou na MUF:ART/ARCHITECTURE, 
em Londres.
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26.TER

AP. CONFERÊNCIA/DEBATE. 
CURADORIA NA ARTE  
CONTEMPORÂNEA.   
CONVIDADO: Miguel Wandschneider
ANFITRIÃO ESAD.CR: Isabel Baraona 

Conversa com o curador de arte contemporânea da Cul-
turgest, Miguel Wandschneider, sobre o seu percurso como 
curador e sobre alguns dos seus projectos recentes.

NOTA BIOGRÁFICA
Miguel Wandschneider trabalhou como curador inde-
pendente entre 1997 e 2004. Dos projectos expositivos 
que comissariou durante esse período, destacam-se  
Ernesto de Sousa: Revolution My Body (Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1998); A Indisciplina do Desenho (Fundação 
Cupertino de Miranda, Vila Nova de Famalicão / Museu 
de Aveiro / Museu de José Malhoa, Caldas da Rainha, 
1999-2000); SlowMotion (ESAD.CR, Caldas da Rainha, 
2000-2003); Ângelo de Sousa: Sem Prata (Museu de  
Serralves, 2001); Noronha da Costa Revisitado (Centro Cul-
tural de Belém, 2003). É curador de arte contemporânea 
na Culturgest desde 2004, onde tem vindo a conceber 
o programa de exposições, assim como a comissariar 
numerosas exposições no âmbito dessa programação. 

/// NOTA
Esta sessão, decorrerá na Sala 9 - EP1 (Anfiteatro de Desenho).

. . . . .

27.QUA 

DA. MESA REDONDA.  
SPACETALK.
CONVIDADOS: Nuno Crespo, José Neves e Pedro Costa
ANFITRIÃO ESAD.CR: Filipe Alarcão 

Space Talks é um programa de conferências organizado 
pelo crítico de arte e arquitectura Nuno Crespo, subor-
dinadas ao tema da relação entre a arquitectura e as 
artes plásticas. Nesta mesa-redonda estarão presentes o  
arquitecto José Neves, o cineasta Pedro Costa e o designer 
Filipe Alarcão.

NOTA BIOGRÁFICA

Nuno Crespo é crítico de arte, docente convidado em 
várias instituições de ensino superior e investigador 
de pós-doutoramento do Instituto de História da Arte 
da FCSH/UNL. É licenciado e doutorado em Filosofia 
pela FCSH/UNL. Publicou o livro Wittgenstein e Estética 
(Assírio e Alvim). Tem escrito regulamente sobre arte e 
artistas portugueses. 

José Neves é licenciado em Arquitectura pela Facul-
dade de Arquitectura da Universidade Técnica de 
Lisboa. É professor convidado no ISCTE desde 2013, 
na FAUL desde 2014, na FAUTL (1988-2012), na UAL 
(1998-2000) e no DA/UL (1990-1991). Entre vários 
prémios, recebe o Prémio Valmor, em 2011 e o Prémio 
SECIL, em 2012.

Pedro Costa é um dos mais destacados realizadores 
de cinema português, com um amplo reconhecimento 
da crítica nacional e internacional. A sua obra tem sido 
objecto de antologia em várias cinematecas, festivais 
e museus. Entre os seus filmes mais recentes estão 
os aclamados Cavalo Dinheiro e Juventude em Marcha.



/// Uma programação cultural semanal, ao longo de cada semestre, multidisciplinar e transversal 
a várias áreas do saber e da criação, com conferências, debates, encontros e conversas, projecções 
de filmes e documentários. Um diálogo da escola com o mundo da criação e do pensamento 
contemporâneo, trazendo à ESAD.CR diferentes universos de investigação e percursos autorais 
singulares, através da presença de alguns dos seus mais interessantes protagonistas e eloquentes 
mediadores. 

Um programa integrado e conjunto, proposto por cada uma das coordenações de cursos da 
ESAD.CR, aberto a toda a comunidade, com 3 eventos por semana: terças, quartas e quintas, 
sempre às 18h, no Auditório 1 - EP1. Três actividades para cada curso, uma para cada um dos 
meses do semestre. 

Um lugar de debate e de encontro cosmopolita, em sintonia com a contemporaneidade, que 
procura a criação de um ambiente de estímulo intelectual e criativo para os estudantes e uma 
apresentação regular de actividades de investigação da comunidade criativa da ESAD.CR e 
dos seus convidados. Um programa comprometido com a compreensão da complexidade do 
presente e das contradições do mundo globalizado, com as transformações do futuro próximo 
e com a transição para formas de vida mais sustentáveis e inteligentes,  que vão para além da 
sociedade do hiperconsumo e do entretenimento.


