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Curso: Traduzir/Destruir: a experiência da arte

Prof. Dr.: Liliane Heynemann

Ementa: Examinar modalidades de pensamento sobre arte e tecnologia na Modernidade
e na Contemporaneidade desenvolvendo análise integrada à problematização dessas
instâncias em Benjamin, Heidegger, Blanchot e Rancière Realizar a leitura crítica de um
corpus que contemple sobretudo o confronto Benjamin/Heidegger, os diagnósticos para
a arte e a História e os desenvolvimentos teóricos decorrentes desse embate.
Empreender ainda, nesse sentido, uma interlocução com as idéias de “partilha do
sensível em Rancière e de dehors em Blanchot.

Programa

A leitura de textos de Heidegger e Benjamin empreendida no curso é orientada pelo
próprio movimento que vemos em Benjamin, de diluição de fronteiras entre arte e
filosofia e nesse sentido, a ênfase recai sobre tal indiscernibilidade, observando os
ensaios filosóficos em sua coalescência com produções de arte. No decorrer do curso,
procederemos à releitura de “A origem da obra de arte” e de “A obra de arte na era de
sua reprodutibilidade técnica”, estabelecendo relações ancoradas sobretudo nos
fundamentos da Teoria crítica.Na mesma direção, a partir dos textos selecionados,
pensaremos os aspectos destrutivos da tradição, idéia central no pensamento de

Benjamin, confrontando a noção de tradução (Benjamin) com a de uma arte
performativa (Heidegger). Integrando a discussão há a leitura conexa de textos de
Maurice Blanchot e de Jacques Rancière que oferecem importantes contribuiçôes
através das noções de dehors e de partilha do sensível.
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