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Ementa Ementa:
Partindo da etapa final do trabalho de Michel Foucault, em que o filósofo desenvolveu
pesquisa em torno da “Hermenêutica do Sujeito” e das “técnicas de construção de si”,
o curso se propõe a investigar alguns dos traços constitutivos da “imagem do artista
contemporâneo”. Serão discutidos e debatidos uma série de tópicos, considerados
decisivos para a “construção e constituição do artista contemporâneo” (ou como este é
levado a se constituir) no campo da prática artística atual. Estes tópicos servirão para
o desenvolvimento, semanal ou quinzenal, de exercícios de escrita, em que será
mobilizada uma prática de “invenção e constituição de si” como artista. Cada tópico
será também trabalhado através de bibliografia específica, de modo a contextualizar o
debate em relação ao campo da arte e do pensamento contemporâneos. Ao final, este
conjunto de exercícios será debatido enquanto desenvolvimento de uma escrita de
artista, em relação ao referente “texto como obra de arte”.
Os tópicos a serem discutidos e desenvolvidos articulam alguns dos principais traços
através dos quais se desenha uma imagem contemporânea do artista:
(a) definição do estado atual do trabalho enquanto proposição;
(b) prática do artista como intervenção em um estado de coisas
(c) ação do artista enquanto pertencimento a uma articulação coletiva, comunitária ou
geracional;
(d) trabalho como portador de núcleos conceituais postos em movimento;
(e) trabalho como construtor de articulações históricas, em um presente transtemporal;
(f) construção do evento, ação curatorial, articulação da obra em conjunto;
(g) a imagem do artista: construir-se, ser construído em público;
(h) a escrita do artista, o texto como obra de arte;
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