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Orçamento

Os gastos para a realização do evento serão de 



responsabilidade do PET/Música. Informo que não haverá 

a necessidade de pagamento aos palestrantes, 

considerando que são docentes,  alunos e ex-alunos do 

IA/UNESP. 

Carga horária

A carga horária do cursa será composta de 04 horas 

semanais e distribuídas em 2 encontros por semana, 

totalizando 16 encontros. Os participantes receberão 

certificado de participação, com no mínimo, 75% de 

frequencia. 

 Vagas

Dependerá do local a ser oferecido para o curso.

Período de inscrição e divulgação



O período de inscrição será de 05 a 28 de março de 

2012, com o grupo PET/Música, do Instituto de Artes - 

UNESP. 

A inscrição e a programação constará no site do PET 
Música do IA/UNESP: WWW.petmusica.wordpress.com

Apresentação

Durante séculos, a terminologia da palavra Arte limitou-

se a indicar as denominadas belas-artes, ou seja, aquelas 

que tinham uma finalidade estética (a busca do belo); no 

campo das artes visuais e figurativas, essas artes eram 

principalmente a arquitetura, a escultura e a pintura. Em 

tempos mais recentes, a ideia do belo e do que não é 

pode ser muito diferente entre os diversos povos, e que 

ainda sugere-se que o ideal artístico pode mudar ao 

longo do tempo. A ideia do belo, apesar do mutável, 

permanece fortemente ligada à ideia de produção 

artística.

Os artistas são grandes comunicadores de mensagens e 

por meio de suas obras fomentam na construção da 

identidade do indivíduo, bem como, contribui para a 

diversidade cultural de um povo.



Para a compreensão de uma linguagem artística, para 

decifrá-la é necessário antes conhecê-la, caso contrário, 

a imagem  permanece calada e a comunicação não 

acontece. A arte só existe se ocorre a fruição de um 

espectador. A obra-de-arte ou texto visual é um sistema 

de elementos gráficos e pictóricos possuidores de 

significados. E cada artista apresenta o seu estilo e sua 

forma de comunicação.

Objetivo

O objetivo deste curso é com base nos trechos fílmicos 

que serão apresentados, em conexão com obras de 

importantes artistas do mundo todo, o intuito será de 

despertar o interesse dos participantes para uma melhor 

apreciação da arte cinematográfica que possibilita 

estabelecer um relacionamento contemplativo e reflexivo 

com a obra pictórica de artistas de relevante destaque 

nos movimentos artísticos do século XX, que serão 

apresentados durante o curso. A proposta é de 

estabelecer estes diálogos entre as imagens, formas e 

estilos de obras de arte em conexão com os filmes de 



cinema, com ênfase na compreensão e na reflexão sobre 

as práticas relativas aos gêneros cinematográficos.

 

Público-alvo

Para os alunos de artes em geral das universidades e de 

instituições de cultura e da comunidade em geral. 

                        

 

Cronograma do evento

1º. Encontro – 02 de abril – segunda – 18:30 hs

Palestra: O Art Nouveau e o Feminino - Simbolismo 

e Ornamentação nas obras de Gustav Klimt

Quais as diferenças entre Arte Nova e Art Nouveau? 

Secessão? E Modernismo? A palestra visa esclarecer 

estas diferenças e estabelecer relações do movimento 



artístico representado por Gustav Kimt em Viena/Áustria, 

na passagem do século XIX ao século XX. Klimt foi o 

pintor mais complexo e representativo do Art Nouveau 

austríaco. Filme:  Klimt  (Raoul Ruiz/2006) 

Palestrante: Rosângela D. Canassa (graduação em 

Psicologia Clínica pela Universidade São Marcos (2003) e 

Mestrado em Artes pela Universidade Estadual Paulista 

Júlio de Mesquita Filho (2006), com a dissertação 

intitulada: “A Caixa de Pandora: as deusas e o feminino 

no cinema”, sob a orientação do Prof. Dr. Pelópidas 

Cypriano de Oliveira – Departamento de Artes Plásticas 

do IA/UNESP. Membro do grupo de estudos do 

“Laboratório de Pesquisa em Identidade e Diversidade 

Cultural do IA/UNESP”. Blogs:

WWW.faroartesepsicologia.blogspot.com e
WWW.aroupaemcena.blogspot.com
2º. Encontro – 04 de abril – quarta - 18:30 hs

Palestra: Expressionismo Alemão: a pintura, a 

gravura e o cinema – as manifestações marcadas 

pelas essências que se escondem atrás do mundo 

visível

Opondo-se à rigidez e à repressão da sociedade industrial 

e moderna, alguns artistas em Dresden/Alemanha 

estavam determinados a questionar as noções 

estabelecidas do papel mais amplo da arte. Se existia o 

mal no mundo, os expressionistas sentiam que ele devia 



ser retratado. 

Palestrante: Maria Helena Sassi (Pesquisadora do 

Laboratório de Pesquisa em Identidade e Diversidade 

Cultural do IA/UNESP)   

Filme: Nosferatu (F.W. Murnau/1922) 

3º. Encontro – 09 de abril – segunda – 18:30 hs

Palestra: O futuro do Futurismo: da velocidade a 

Gattaca

Os anos que precederam a Primeira Guerra Mundial 

testemunharam mudanças dramáticas nas noções de 

tempo e distância, com o advento do aeroplano, dos 

automóveis e das comunicações sem fio. O movimento 

artístico italiano denominado Futurismo, embora 

refletisse as circunstâncias especiais relacionadas ao seu 

país de origem, este movimento artístico impactou a 

vanguarda de Moscou a Nova York.  

Filme: Gattaca (Andrew Niccol/1997) - Palestrante: Oscar 

D´Ambrósio – Assessor de Imprensa – Reitoria da UNESP

4º. Encontro -  11 de abril – quarta – 18:30 hs

Palestra: Quando os sentimentos vão às telas

O Fauvismo foi o primeiro e um dos mais breves 

movimentos de vanguarda da arte moderna do século XX, 

tendo o seu apogeu entre 1905 e 1907. O começo do 



século foi um período de mudanças sociais e tecnológicas. 

As invenções como o rádio, o automóvel e uma 

disponibilidade mais ampla da eletricidade transformaram 

o dia a dia das pessoas. 

Filmes:  Afgrunden (Urban Gad/1910)  e A Morte Cansada 

(Fritz Lang/1921)

Palestrante: Claudia H. Ceccon (pesquisadora do 

Laboratório de Pesquisa em Identidade e Diversidade 

Cultural do IA/UNESP, com Mestrado em Artes – 

IA/UNESP)

5º. Encontro – 16 de abril – segunda – 18:30 hs 

Palestra: A fotografia engajada de Aleksander 

Rodchenko sob a luz do construtivismo

Considerando como um marco histórico na montagem 

cinematográfica, seu enredo parte de um fato ocorrido 

em 1905, em que um grupo de marinheiros de um navio 

de guerra entra em rebelião, servindo como pano de 

fundo para a discussão sobre injustiças sociais e 

movimentos populares revolucionários. Apresenta 

inovações técnicas para a época como a montagem de 

cenas contrastantes. O filme é dividido em cinco partes e 

é conhecido pela cena clássica do carrinho de bebê que 

desce escada abaixo.

Filme: Encouraçado Potemkin (Sergei Eisenstein, 1925)   



Palestrante: Jô Domingas (pesquisadora do Laboratório 

de Pesquisa em Identidade e Diversidade Cultural do 

IA/UNESP e com Mestrado em Artes – IA/UNESP)

6º. Encontro- 18 de abril – quarta – 18:30 hs

Palestra: Arte Cubista e o Cinema Artístico-

Experimental

A estética e a filosofia dos artistas que consagraram o 

movimento cubista traziam uma inovadora proposta na 

arte. O objetivo deste encontro será a reflexão sobre a 

desconstrução das imagens e das ideias que caracterizam 

com marcante força os trabalhos dos principais artistas 

deste movimento, a exemplo de Picasso, Braque, Leger. 

Traçaremos um paralelo com a produção fílmica artístico-

experimental buscando as influencias e correlações da 

estética cubista na obra de Epstein, Man Ray e Paul Leni.

Filmes: O Espelho de Tres Faces (Epstein/1927), Rebus 

Film (Paul Leni/1925)  e  Emak Bakia  (Man Ray/1926)

Palestrante: Claudia H. Ceccon – pesquisadora do 

Laboratório de Pesquisa em Identidade e Diversidade 

Cultural do IA/UNESP.



7º. Encontro – 23 de abril - segunda – 18:30 hs

Título: Escan'<dada>lo.art

O legado de Entr'act: um absurdo infantil que completa 

88 anos na era da liquidez virtual.

Filme/diretor: Entr'acte (René Clair,1924) 
<http://www.imdb.com/title/tt0014872/>
Palestrante: Pelópidas Cypriano (PEL). Cineasta. Professor 
Doutor (Livre-Docente) de Mídia no Departamento de 
Artes Plásticas do Instituto de Artes da UNESP. 
Coordenador do [ALICE] Atelier-Laboratório de Imagem 
Cinética Eletrônica. Líder do Grupo de Pesquisa 
ARTEMÍDIA E VIDEOCLIP.

8o. Encontro – 25 de abril – quarta – 18:30 hs

Palestra: A função social da Bauhaus: uma leitura 

sobre o filme Metrópolis

Em 1919, na Alemanha é fundada a Escola Bauhaus com 

o objetivo de unir a arte na indústria, visando agregar o 

conhecimento de diversas artes. No filme Metrópolis 

(1927) podemos encontrar alguns princípios da Bauhaus, 

sobretudo nos cenários, onde aparecem grandes prédios 

e na idéia de uma sociedade democrática. 

Filme:  Metrópolis  (Fritz Lang/1927)

Palestrante: Wladimir Wagner (Mestre em Artes -  

IA/UNESP)



9º. Encontro – 07 de maio – segunda – 18:30 hs

Palestra: Clement Greenberg e o Expressionismo 

Abstrato

A palestra versa sobre as relações do Expressionismo 

Abstrato com as idéias de Clement Greenberg, no sentido 

de uma afirmação da pintura como expressão planar e de 

uma busca de sua autonomia. 

Filme: Pollock (Ed Harris, 2000)        

Palestrante: Prof. Dr. Sergio Romagnolo – docente do 

Departamento de Artes Plásticas – IA/UNESP

10. Encontro -  09 de maio  - quarta – 18:30 hs

Palestra: Mundo Cão de Aluguel: o esvaziamento de 

significado e a significação do vazio em Tarantino

A Pop Art como espelho de um mundo glamoroso e 

decadente, onde o mundano é erudito e a atrocidade é 

entretenimento. Os diálogos em Tarantino como 

expoentes deste mundo: o vulgar intelectualizado, o 

significado esvaziado, os sentidos anestesiados e a 

violência banalizada. A superexposição como elemento 

fundamental nesta construção perversa da realidade.

Filme: Cães de Aluguel (Tarantino, 1992)



Palestrante: Yardena Sherry (Pesquisadora do 

Laboratório de Pesquisa em Identidade e Diversidade 

Cultural do IA/UNESP)

11o. Encontro – segunda-feira – 14 de maio - 18:30 

horas

Palestra: Um Olhar através da Janela: Edward 

Hopper e Alfred Hitchcock – Artes Plásticas e 

Cinema

A palestra tratará das afinidades poéticas entre o pintor e 

gravador Edward Hopper e o diretor de cinema Alfred 

Hitchcock, abordando questões ligadas a luz e ao espaço, 

apresentando fragmentos de vários filmes.

Palestrante: Prof. Dr. José Spaniol – DAP - UNESP

Escultor e professor,  formou-se em 1982, em Artes 

Plásticas na Fundação Armando Álvares Penteado - Faap, 

em São Paulo. Atualmente é professor do Departamento 

de Artes Plásticas da Universidade Estadual Paulista 

(UNESP). Viveu em Colônia, Alemanha, como bolsista do 

Deutscher Akademischer Austauch Dienst- DAAD [Serviço 

Alemão de Intercâmbio Acadêmico] entre 1990 e 1993. A 

produção inicial do artista parte de referências a objetos 

cotidianos, como portões, balões ou cartazes de rua e 

estabelece uma troca entre a função utilitária e a poética. 



A relação que suas obras estabelecem com a arquitetura 

e os locais expositivos é um marco da sua produção a 

partir dos anos 1990. Entre suas exposições mais 

recentes estão, em 2010, a coletiva Arte e Espiritualidade 

no Mosteiro de São Bento (edital Arte e Patrimônio do 

Ministério da cultura e Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional IPHAN). Neste ano, também participa 

da 29ª Bienal de São Paulo, com o trabalho “Há sempre 

um copo de mar para um homem navegar”. Em 2011 

realiza na sede da FUNARTE no Rio de Janeiro (Palácio 

Gustavo Capanema), a exposição Colunas e inaugura no 

Parque Burle Max em São Paulo, a obra O Descaso da 

Sala (edital arte na cidade da Secretaria de Cultura/ 

Prefeitura da Cidade de São Paulo).

12º. Encontro – 16 de maio – quarta – 18:30 hs

Palestra:  Panorama da Música no Cinema 

A palestra abordará as várias formas de utilização da 

música em cena, com fragmentos dos filmes a serem 

apresentados: Sacrifício, Stalker, Coração de Cristal, 

Metrópolis, Cinema Paradiso, "1492", Medea, filmes de 

Sergio Leone e filmes de ação. Diretores: Andrei 

Tarkovsky, Werner Herzog, Fritz Lang, Tornatore, 

Pasolini, Sergio Leone, Ridly Scott, entre outros.

Palestrante: Prof. Dr. Alexandre Roberto Lunsqui 



(docente do Departamento de Música  - IA/UNESP)

13º.  Encontro – 21 de maio – segunda-feira – 

18:30 hs

Tema: Arte Latino-americana

A obra de Vik Muniz se apropria de imagens europeias 

que ele reinterpreta (como lixo e comida) e depois 

fotografa o resultado. 

Título da palestra: A leitura da Morte de Marat, por Vik 

Muniz em Lixo Extraordinário

Palestrante: Teresa Midori (pesquisadora do Laboratório 

de Pesquisa em Identidade e Diversidade Cultural do 

IA/UNESP)

Documentário: Lixo Extraordinário (Vik Muniz, 2010)

14º. Encontro – 23 de maio – quarta-feira – 18:30 

hs  

Palestra: A trilogia do sertão e o Cinema Novo 

Brasileiro

O cinema brasileiro e a influência do Neo-realismo na 

trilogia do sertão que marcou o Cinema Novo. 

Filmes: Os Fuzis (Ruy Guerra, 1963),Vidas Secas (Nelson 



Pereira dos Santos, 1963), Deus e o Diabo na Terra do 

Sol (Glauber Rocha, 1964)

Palestrante: Prof. Dr. José Leonardo do Nascimento – 

docente do Departamento de Artes Plásticas do IA/UNESP

15º. Encontro – 28 de maio - segunda – 18:30 hs

Palestra: Goya: lucidez e sombra

A palestra trata do romantismo na pintura de Francisco 

Goya.

Palestrante: Prof. Dr. Percival Tirapeli – docente do 

Departamento de Artes Plásticas do IA/UNESP

Filme: Goya (Milos Forman/2005)

16º. Encontro – 30 de maio – quarta – 18:30 hs 

Palestra: O banguê-bangue mulato: Cidade de Deus, 

dos Homens e de Todas as Linguagens

A palestra parte da metodologia de análise que mescla o 

conceito de dialogismo em Mikhail Bakhtin e de 

hibridização em Marshall McLuhan para a discutir as 

inúmeras influências de conteúdo, forma e material do 

longa-metragem “Cidade de Deus”, de Fernando 

Meirelles, lançado no Brasil em 2002. Por meio dos 

conceitos citados PR entende-se demonstrar como as 

artes visuais, o vídeo e a televisão influenciaram na 



estética cinematográfica da obra adaptada do livro 

homônimo de Paulo Lins. 

Filme: Cidade de Deus (Fernando Meirelles/2002)

Palestrante: Márcio Rodrigo Ribeiro

Doutorando da linha de pesquisa Abordagens Teóricas e 

Históricas da Arte, no Instituto de Artes da Unesp (campus São 

Paulo), sob a orientação do professor doutor José Leonardo do 

Nascimento. Possui Mestrado em Artes Visuais também pela 

Universidade Estadual Paulista (UNESP) (2004) com a 

dissertação "O Bangue-bangue Mulato: Cidade de Deus, dos 

Homens e de Todas as Linguagens", trabalho acadêmico 

pioneiro na análise do filme "Cidade de Deus", de Fernando 

Meirelles. No momento, cursa como aluno especial, em nível 

de doutorado, a disciplina: O Sertão na Cultura Brasileira - 

Literatura, Cinema e Artes Plásticas, ministrada pelo Prof. Dr. 

José Leonardo do Nascimento no Instituto de Artes da UNESP, 

campus São Paulo. Atualmente é professor-mestre em regime 

integral nos cursos de Comunicação Social da Universidade de 

Santo Amaro (UNISA), em São Paulo, onde exerce também as 

funções de tutor do curso de Rádio e TV, supervisor do Núcleo 

de Práticas de Comunicação (NPC) e de membro do conselho 

do Núcleo Docente Estruturante da instituição. 


