


10:00 AM | SESSÃO ABERTURA
LÚCIA ALMEIDA MATOS  
(Diretora FBAUP, PT) 

ANDREIA MAGALHÃES 
(Diretora Centro de Arte Oliva, PT)

10:15 AM | CONFERÊNCIA
FINDING NEW GROUNDS

CHARLOTE LAUBARD 
(HEAD, Geneva, CH)

No século XX, exposições houve que 
se tornaram famosas e polémicas por 
mostrarem, em conjunto, as obras de artistas 
ditos “profissionais” e as dos chamados 
“autodidatas”, trabalhando à margem do 
mundo da arte. As críticas focavam, por norma, 
a dificuldade em colocar num mesmo plano 
artefactos produzidos com intenções e saberes 
muito distintos e provenientes de contextos de 
produção afastados. Considerando a expansão 
sem precedentes das práticas criativas 
causadas pela globalização e a revolução 
digital, Charlotte Laubard procura desconstruir 
as categorias artísticas herdadas do século 
passado. As suas pesquisas e exposições sobre 
o tema visam construir uma epistemologia 
da arte mais inclusiva que transcenda 
as categorias obsoletas de institucional/
autodidata, especialista/amador, artista/outider, 
arte/folclore.

CHARLOTTE LAUBARD é Professora e 
Diretora do Departamento de Artes Visuais 
da HEAD - Geneva School of Art and Design. 
Historiadora de arte e curadora, trabalhou em 
várias instituições internacionais dedicadas 
à arte contemporânea. Foi Diretora do CAPC 
Musée d'art Contemporain, em Bordéus, de 
2006 a 2013. As suas atividades de ensino 
e investigação na HEAD centram-se no papel 
social da arte baseado no conceito  de agência 
do campo da antropologia, nas práticas de 
aprendizagem autodidata e na condição digital 
e seus efeitos nos paradigmas da arte.

 
11:00 AM | CONFERÊNCIA
NONCONFORMERS: AGENCY, 
INCLUSION AND LABELS 
OF SELF-TAUGHT ARTISTS

LISA SLOMINSKI 
(Slominski Projects, London, UK)

Partindo do seu livro, publicado recentemente, 
Nonconformers": A New History of Self-Taught 
Artists, Lisa Slominski irá abordar as relações 
entre artistas marginalizados, representação 
institucional, posicionamento pessoal e 
cultural, e estereótipos. Ao explorar quatro 
momentos-chave em que estes artistas foram 
categorizados,  segundo o cânone do século XX, 
como Primitivos Modernos, Arte Bruta, Outsiders 
e Folk, irá discutir a sua mudança de posição 
na História da Arte e na curadoria institucional. 
Conclui com um panorama sobre as práticas no 
século XXI, colocando questões de curadoria e 
acesso às vozes diretas dos artistas para uma 
narrativa, passada e presente, mais inclusiva.

LISA SLOMINSKI é curadora independente, 
escritora, e produtora cultural sediada em 
Londres. No seu trabalho,  examina ativamente 

o quadro histórico dos artistas frequentemente 
considerados autodidactas ou outsiders e 
defende a neurodiversidade no atual discurso 
da Arte Contemporânea. Ensina estes mesmos 
tópicos na Queen Mary University of London e 
Christie's Education. 

Em 2020, co-fundou a plataforma curatorial 
internacional inclusiva “Art et al”, desenvolvendo 
comissões internacionais e colaborações entre 
profissionais das artes com e sem deficiência.
As suas publicações recentes incluem "Cities 
in the Sky: Minnie Evans" para a Burnaway, 
"Rewriting and Rereading Art History" para 
a Yale University Press, e "Ron's Place: The 
The Theatre or (personal) Power" no para a 
Cambridge University Press (todos 2022). 
"Nonconformers": A New History of Self-Taught 
Artists” é o seu primeiro livro de história da arte 
e foi publicado pela Yale University Press na 
Primavera de 2022.

12:00 PM | CONFERÊNCIA
LA CASA ENCENDIDA, 
A SPACE FOR COEXISTENCE

LUCÍA CASANI 
(La Casa Encendida, Madrid, ES)

La Casa Encendida é uma instituição social 
e cultural em Madrid que surge na linha da 
frente das novas expressões culturais, um 
valioso ponto de referência para a sociedade 
madrilena, com grande impacto tanto a nível 
nacional como internacional. Há vinte anos 
que mantém o compromisso de levar a cultura 
contemporânea a um público mais vasto, apoiar 
e promover artistas contemporâneos em todas 
as disciplinas e encorajar a participação cívica 
na criação, promoção e compreensão da 
cultura contemporânea. Ao longo dos anos tem 
integrado pessoas com deficiências intelectuais, 
físicas e sensoriais no seu público. Na La 
Casa Encendida estas pessoas são também 
formadores e artistas, todos eles enriqueceram 
as propostas da instituição, tornando visível e 
normalizando a sua presença na sociedade e 
utilizando La Casa Encendida como plataforma 
para reivindicar e consolidar os seus direitos. La 
Casa Encendida é estimulada pela convicção de 
que ajudar pessoas com diferentes capacidades 
a desenvolver e utilizar o seu potencial 
criativo, artístico e intelectual é do interesse 
da sociedade como um todo. Nesta linha de 
atuação, alguns dos marcos da programação 
de La Casa Encendida incluem, entre outros, 
o Festival Internacional de Artes Performativas 
ÍDEM - cuja décima edição foi celebrada este 
ano -, o trabalho com o colectivo Debajo del 
Sombrero - que já tinha estrelado na exposição 
Mundo Extremo - e a exposição El Ojo Eléctrico, 
com uma selecção de obras da Colecção 
Treger/Saint Silvestre Art Brut.

LUCÍA CASANI é licenciada em Comunicação 
Audiovisual pela Universidade Complutense de 
Madrid (UCM). Entre 1997 e 2001, participou 
em numerosas produções de cinema e 
publicidade no Departamento de Realização 
Cinematográfica. Em 2002 juntou-se à La Casa 
Encendida como membro da equipa artística 
e ajudou a lançar o Departamento Audiovisual, 
que coordenou de 2002 a 2009. Em 2010 foi 
nomeada responsável pelo programa cultural 
do centro e, em Setembro de 2014, tornou-se 
Diretora da La Casa Encendida, uma iniciativa 
sólida com uma reputação notável tanto em 
Espanha como no estrangeiro. Desde então, 
tem mantido o compromisso do centro com a 
criatividade contemporânea nas áreas da arte 
e cultura, educação, ambiente e solidariedade.

12:30 PM  
PERGUNTAS & RESPOSTAS

2:30 PM | MESA REDONDA
ANTÓNIA GAETA 
+ MATTIA DENISSE
Moderação: Andreia Magalhães

ANTONIA GAETA é uma curadora independente 
que tem vindo a desenvolver inúmeros projetos 
de curadoria em que trabalha de forma muito 
próxima com os artistas. É também uma das 
raras curadoras do país com um profundo 
conhecimento da arte bruta/outsider. Desde 
2015 desenvolve projetos curatoriais com a 
coleção de arte bruta Treger/Saint Silvestre. 
Atualmente dirige o Verão em Lisboa.

MATTIA DENISSE é um artista visual sediado 
em Lisboa. Nascida em França em 1967, 
Denisse escolheu a arte, ou a arte escolheu-o 
a ele, como uma forma de sobreviver. Nunca 
sentiu que pertencesse a lado nenhum e viajou 
pela Europa e África. Em 2006 mudou-se para 
Cabo Verde, onde combateu o tédio insular 
escrevendo e desenhando, as suas formas 
privilegiadas  de expressar pensamentos. De 
volta a Lisboa, Mattia Denisse dedicou-se 
quase exclusivamente ao desenho e à escrita. 
“Câmara de Descompressão”, “Logo depois da 
Vírgula”, “O Tautolo”, “K contra K” e “Cata-log 
Cata-strofe” são alguns dos seus livros. Expõe 
regularmente em Portugal e no estrangeiro. 
Das mostras indiviuais destaca-se a recente 
exposição antológica Hápax (Culturgest, Lisboa, 
2022) com curadoria de Bruno Marchand, 
Duplo vê (Casa das Histórias, Cascais, 2016), 
THE ANTHROPOLOGIST MONKEY VERSUS THE 
ALCOHOLIC LIZARD (GAK Bremen, Alemanha, 
2018); LES ÉDITIONS TRIPÉ (Nouveau 
Musée National De Monaco, Monaco, 2020); 
THEODORE'S DREAM (West Deen Haag, Haia, 
Holanda, 2020).

3:45PM | MESA REDONDA 
ALHURES + ÍNSITO
Moderação: Daniel Costa

O estúdio do alhures cruza os territórios da arte, 
da etnografia e do património para desenvolver 
projetos, exposições e publicações. Utilizando 
conceitos e técnicas de recolha de dados 
próprios das ciências sociais e humanas – 
como a pesquisa de arquivo, a observação 
participante e a entrevista – realiza investigação 
e consultoria, com enfoque nos patrimónios 
etnográficos e nas práticas artísticas 
vernaculares. Paralelamente, desenvolve 
projetos próprios, baseados nos cruzamentos 
disciplinares e na experimentação, focando 
sobretudo as transformações contemporâneas 
dos objetos e práticas vernaculares. Partindo 
da antropologia e da história da arte, procura 
habitar um lugar de interseção entre as ciências 
humanas e a dimensão artística, a reflexão 
teórica e a produção cultural. O nome estúdio 
do alhures vem reclamar, em primeiro lugar, 
um lugar de experimentação para as ciências 
humanas, já que o estúdio é um espaço 
usualmente destinado à prática de arquitetura 
e do design. O termo alhures, que significa 
“algures, em parte incerta”, procura remeter 
para um território nómada, condizente com as 
práticas culturais vernaculares que documenta 
e problematiza.

O programa Ínsito parte de uma investigação 
informal colectiva, segundo perspectiva 
histórico-imaginária não-linear, que decorre 
há vários anos sobre pessoas, objetos e locais 
de características extraordinárias, tendo como 
objectivo a salvaguarda e registo do material 
encontrado pois o modo de sociedade actual 
é favorável ao desaparecimento deste tipo de 
conteúdo imagético. Descobrimos a referência 
à Arte Ínsita num programa de televisão de 
1974, onde o arquitecto e crítico Mário de 
Oliveira evita o termo Naif e prefere arte ìnsita 
portuguesa, uma classificação artística, que 
nos ajuda a desviar da problemática das 
denominações pejorativas ou categorias 
desadequadas, que não considera o criador 
como inocente, bruto ou inferior, mas que, pelo 
contrário, o dignifica. Arte ínsíta será então, 
tal como diz o seu significado, algo inato a 
si próprio, instinto que nasceu do indivíduo, 

não é arte bruta, popular, outsider, kitsh, naif, 
primitiva mas pode incorporar algumas destas 
características de uma forma aberta 
e despreocupada.

4:30PM | FILME  
A CASA, A VERDADEIRA 
E A SEGUINTE, AINDA ESTÁ 
POR FAZER
(com a presença da realizadora)

EUA, Áustria, Portugal, Documentário, 
Experimental, 2018, 35'
Realizado por  Sílvia das Fadas

Sílvia das Fadas leva-nos numa jornada por 
utopias arquitectónicas revolucionárias  que 
incluem um palácio construído por um carteiro 
após cada uma das suas rondas diárias; uma 
casa vermelha concebida por um agitador 
socialista; uma torre pacifista erguida contra os 
movimentos da história; um jardim exuberante 
engendrado no feminino; e um alegre cemitério, 
que conjuga uma comunidade de iguais na 
periferia da Europa. Um relato de viagem a 
lugares que desafiam a superfície do mundo. 

10:00 AM – 1:00 PM
OFICINAS FBAUP*
Acontece que tudo se mistura ou, como se 
gosta de dizer, está tudo ligado. Os processos 
criativos inventam as suas próprias regras para, 
de seguida, as destruir. Vivem do paradoxo 
onde o fazer está simultaneamente por fazer 
e a ser feito, mesmo quando é desfeito. Estas 
três oficinas colocam os participantes perante 
situações de descoberta e invenção de 
meios que estão ao seu dispor, seja um corpo 
ressonante ou o espaço em volta.

MODOS CRUS 
Orientada por Teresa Arêde

Procuraremos encontrar na voz, a matéria da 
improvisação, e na notação, a capacidade de 
invenção de novas linguagens. Confiaremos ao 
instinto parte do processo, pensando os corpos 
como caixas ruidosas, instrumentos de criação 
sonora. Esta será uma sessão de produção de 
som, a partir da voz de cada um; e de criação e 
interpretação de partituras visuais.  

LONGA EXPOSIÇÃO 
Orientada por Miguel Almeida

Vamos caminhar! Nessa caminhada iremos 
escrever fotografias - um registo de momentos 
captados pelos nossos sentidos. Sons, cheiros, 
movimentos e outras sensações... Vamos baralhar 
esses momentos e recriá-los através de imagens 
e fragmentos encontrados em revistas e jornais. 

JOGO DE ESCALAS 
Orientada por Sofia Santos

De dentro para fora, de fora para dentro. Do 
volume ao plano, minúsculo e imenso, e de 
regresso novamente! Num movimento contínuo 
de ida e volta, procuraremos nos detalhes do 
mundo à nossa volta as referências e as escalas, 
para a criação de novos espaços feitos de 
matéria e luz. Neste encontro-oficina, caminhar, 
parar e (re)parar, serão ações convocadas 
ao corpo, ao pensamento e aos sentidos. 
Ensaiaremos a construção de um lugar comum, 
através do desenho como gesto operativo, 
que potencia e reinventa, matérias e marcas, 
partilhadas pelo grupo.

2:30 - 5:30 PM 
VISITA AO CENTRO 
DE ARTE OLIVA*
Partida de autocarro da FBAUP às 2:30 PM
A visita à exposição guiada por 
Andreia Magalhães. (Limitada a 25 participantes)
*Participação gratuita, sujeita a inscrição


