CUR
RSO DE FORMA
AÇÃO: AR
RTE PÚB
BLICA
PRO
OGRAMA E AVALIA
AÇÃO
Obje
etivos:
1. O ccurso livre em
e Arte Púb
blica tem poor objetivo transmitir
t
co
onhecimenttos aprofund
dados
no âm
mbito das manifestaçõ
m
ões artísticaas no espaço
o público contemporânneo. Deste modo
será analisada a evolução do
d conceito “Arte Públicca” através dos seus prrotagonistass e do
caráccter híbrido
o das obras mais repreesentativas, pretende-sse proporcioonar o diálogo e
debaate de ideias que permittam ao alunoo desenvolver:
2. Co
ompetênciass cognitivas de compreeensão, interp
pretação e aplicação
a
doos conhecim
mentos
adqu
uiridos
3. Competências metodológiicas, no dom
mínio da realização de trrabalhos de análise e síntese
utónomo e fundamenta
f
ado, revelanddo atitude crítica
c
4. Caapacidade dee pesquisar de modo au
peran
nte a inform
mação dispon
nível.

Contteúdos Prog
gramáticos:
1. Co
onceitos de espaço
e
públiico e espaçoo privado: esspaço urban
no e espaço natural: A cidade
c
atuall; Cidade e Simulacro (desde a M
Metrópole à Megalópole) diálogoss sobre o espaço
conteemporâneo. Lugar, espa
aço e territóório. Os não lugares. Ma
arc Augé; Reem Koolhaa
as, Hal
Fosteer, Javier Maaderuelo, ou
utros.
A escultura no campo
o expandidoo”, Rosalind
d Krauss, “O
“ Espaço raptado”, Javier
J
2. “A
Madeeruelo; “A desaparição
d
do pedestaal”: entre Ro
odin e “mon
numento esppetáculo”, o Arco
Triun
nfal, estatuáária clássica,, busto, estáátua equestrre, heroicism
mo e patriottismo; Ideolo
ogia e
Arte no Espaço Público;
P
enttre a Renasccença e os issmos da escultura modeerna, o estado da
atuallidade na escultura conttemporâneaa.
3. A crise do monumen
nto: Memórria coletivaa: Monume
ento e Conntramonumento/
antim
monumento;; o monume
ento comem
morativo tradicional; a recuperação
r
o contemporânea
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do m
monumento comemorati
c
ivo; citação e ironia na obra
o
de Clae
es Oldenburrg. Diálogos entre
a reccuperação do
d monumento e a con
ntemporaneidade: Maya
a Lin, Dani Karavan, Jo
ochen
Gerz e Esther Geerz; Siah Arm
majani, Peterr Eisenman,, Krzystof Wodiczsko.
W
p
no Contexto
C
daa “democraccia norte-am
mericana” M
Manifesto de
e Siha
4. A escultura pública
(
Sculptture); “Reflexões
Armaajani: espaçço público e decisores,, fenómeno Plop Art (Plop
sobree Arte Pública”; Dani Ka
aravan.
paço públicoo; Chicago Public
P
5. Prrogramas dee apoio e incentivo à prrodução de arte no esp
Art P
Project, Pub
blic Art Foun
nd (NY), Prrojecto escu
ultórico de Münster,
M
4thh Plinth (ou
utros)
Cidad
de e Arte Pú
ública, ativaçção e renovaação dos cen
ntros urbanos (entre oss Jogos Olím
mpicos
de Baarcelona e Londres)
L
As Exposições Universais.
6. Arrte e cidadaania, o comp
promisso p úblico e a participação
p
o: artista púúblico e cid
dadão:
Ativismo, identid
dade, género, xenofobiaa, e globalizzação: a denúncia dos pproblemas sociais
no co
ontexto da Arte
A Pública..
a: Tilted Arcc (Richard Serra);
7. Arrte Pública e controvérssia, a imersãão da consciiência cívica
nx Sculpturee Park (John
n Ahern); Haartford Wassh (Mierle Laderman
L
Ukkeles); Hom
meless
Bron
Vehiccle (Krzysto
of Wodiczko)), outros.
de de catalo
ogar: esculttura, jardim
m, arquitectu
ura, instalaçção, construções
8. A necessidad
meras: Arte Pública:
P
Gén
nero Arch – Art (archittectural art) : as possibbilidades híb
bridas
efém
entree escultura, arquitetura e o design.
9. Vissão panorâm
mica sobre a Arte Públicca em Portugal e iniciativas locais. ((A arte no espaço
públiico do Estad
do Novo e o Pós 25 de A
Abril).

Crité
érios de Ava
aliação doss Formando
os:
- Co
ompreensão, interpreta
ação e apllicação de conhecime
entos especcíficos sobrre as
maniifestações artísticas no espaço púb
blico. Preten
nde-se uma abordagem
m sobre a história
do m
monumento comemorattivo reavaliaando as hip
póteses conttemporâneaas, para isto
o será
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fundaamental o reconhecime
r
ento das rellações público/privado
o, das ambivvalências en
ntre o
fruid
dor de arte e o cidadã
ão que partticipa ativamente no papel
p
de um
ma arte social e
demo
ocrática.
- Pessquisa autón
noma e fun
ndamentada de documeentos, textos e imagenns no âmbito dos
proceessos, projeetos e das grandes
g
queestões no espaço
e
público a partirr das obras mais
relevvantes, redeefinir a atiitude híbrid
da entre arte,
a
design e arquiteetura atravé
és de
interrvenções eféémeras e perrmanentes
- Reaalização e ap
presentação de um trab alho de inveestigação individual/gruupo relacion
nados
com os conteúdo
os apresenta
ados e a perrtinência de uma aplicaçção "glocal”
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