
	

	

	

	
	
	
LOCAL:	MUSEU	DA	UFPA	
Av. Governador José Malcher, 1192	
	
REALIZAÇÃO: 
PPGARTES / PROPESP - PAEV 
GRUPO DE PESQUISA BORDAS DILUÍDAS 
 
PRODUÇÃO: 
Keyla Sobral 
Marisa Mokarzel 
Orlando Maneschy 
IMAGEM: Oriana Duarte - Carnificina (da serie 
Plus ulltra), 2006. 

 
 
 

	 	

	
										
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
DIÁLOGOS	COM	O	OUTRO:		
PERSPECTIVAS	ARTÍSTICAS		
E	CULTURAIS	(Módulo	II)	

 



O Programa de Pós-Graduação em 
Artes desenvolveu-se em Belém do 
Pará, como ambiente para a formação 
pessoal, em termos de pós-graduação 
na área de arte, abrangendo as 
linguagens artísticas de música, 
visuais, cênica e suas interfaces. O 
Programa mantém um constante 
intercâmbio com importantes polos 
intelectuais do cenário nacional e 
internacional. 

Os objetivos dos Seminários 
Contemporâneos Diálogo com o 
Outro: Perspectivas Artísticas e 
Culturais (Módulo I) congregam, no 
PPGARTES debates científico-
artísticos no campo das artes, em 
torno das relações arte e sociedade, 
por meio de conversas e workshops 
com artistas do Pará e de outras 
regiões, favorecendo aos discentes do 
PPGARTES, das graduações da 
Faculdade de Artes Visuais e demais 
interessados um espaço de trocas e 
experimentações com os artistas.  

PROGRAMAÇÃO  

MUFPA 

14 de março de 2019 

14h – Visita na montagem da 
exposição Experiência Vertigem – 
Novas Aquisições da Coleção 
Amazoniana de Arte da UFPA. 
(somente para inscritos) 

19h -  Abertura da Exposição 
Experiência Vertigem – Novas 
Aquisições da Coleção Amazoniana de 
Arte da UFPA. 

15 de março de 2019 

10h:30m – A Voz do Artista – Abertura 
com Marisa Mokarzel e Orlando 
Maneschy 

11h – Lab. de Sensibilidade Estética – 
Preparação para Uma Escrita de Si 
com Oriana Duarte 

14h30m – Experimentações Corpo-
Paisagem /Arte-Natureza – Luciana 
Magno.  

 

16h – Roda de conversa: o fazer do 
artista – processos, fabulações, 
experimentos com Oriana Duarte e 
Luciana Magno 

18h – Lançamento de publicações de 
Oriana Duarte e Luciana Magno 

16 de março de 2019 

Dia para desenvolvimento de projetos. 

18 de março de 2019 - FACULDADE 
DE ARTES VISUAIS 

10h30m – Oficina a Escrita de Si, com 
Oriana Duarte.  

15h – Laboratório de Vïdeo – 
Exibições de obras em video arte de 
Luciana Magno, Oriana Duarte e 
Melissa Barbery.  

19 de março de 2019 - MUFPA 

10h – Roda de conversa sobre os 
processos. 

12h 30m – Encerramento 


