O ESTADO DAS ARTES
IMAGENS com IDEIAS dentro...
Coordenador :: Carlos Carvalho

IMAGENS com IDEIAS dentro, constituir-se-á como um percurso durante o qual se procurará implicar todos os sentidos de uma forma interactiva e complementar.
Como acção de formação, propõe-se fomentar um estudo integrado sobre “O ESTADO DAS ARTES” em geral e uma
reflexão em particular sobre as imagens que se vão produzindo, considerando que a recepção das diversas manifestações artísticas envolve a nossa percepção, mas implica também a nossa cumplicidade e aceitação ou, pelo contrário a nossa indiferença e/ou rejeição.
Partindo do que se foi estabelecendo como Arte, procurar-se-á também interrogar a História, antes e depois da sua
escrita, estudando a vida das imagens, das ideias que as originaram e percorreram desde a ancestralidade à contemporaneidade, considerando que as imagens surgem num contexto e a partir da inventiva, da imaginação, da criatividade, mas também que assentam em conceitos, veiculam ideias e que é nessa condição que devem ser analisadas e
discutidas.
É também propósito desta acção estabelecer empatias e compromissos no sentido de conduzir as ideias à sua materialização com a explicita intenção de no final da formação, realizar uma exposição.

Objectivos / Conteúdos:
Discutir o conceito de Arte; como foi entendido no passado e como o é na actualidade
Percorrer a História das Artes com particular incidência na vida das imagens
Relacionar as imagens com a História da Arte e o contexto do seu surgimento
Aprofundar a metodologia e o processo de trabalho de autores de referência
Conferir obras e autores relevantes para os estudos propostos
Desenvolver trabalho prático durante a acção de formação, tendo em vista a realização de uma exposição
Possibilidade de planificar, preparar e montar uma exposição no caso desta se vir a realizar

Obs.:
Este curso inicia-se em 01 de Outubro de 2018 e termina a 24 de Junho de 2019; 2 horas semanais às SegundasFeiras, com o número mínimo de 10 participantes e o número máximo de 20.
(Para assegurar a realização e continuidade da formação devera estar permanentemente garantido o número mínimo de participantes até ao final da acção).

A metodologia específica da acção será participada na primeira sessão deste
Inscrições, informações e esclarecimentos:
Xuventude de Galicia - R. Júlio de Andrade 3 (Campo dos Mártires da Pátria) - Lisboa
Telefone: 218853680
Email: geral@juventudedagaliza.com
Horário: 11h - 14h / 15h - 20h

