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Módulos de ensino concebidos pelos
parceiros do projecto Ipazia
PORTUGAL

Virtual Space Culture –
Women in Contemporary Art
Experimental Module

VISÃO GLOBAL DA UNIDADE INICIAL CRIATIVIDADE E RUPTURAS
CASOS PRÁTICOS E FUNDAMENTAÇÃO
Casos práticos
propostos para análise

Fundamentação teórica e prática

Three Tales, Steve Reich
(Música). Beryl Korot
(Vídeo). Nonesuch
Records.
Warner Group Company.
3º conto: Dolly.
Versão DVD.

A obra Three Tales de Steve Reich representa um modelo
comunicacional de fácil apreensão pelo ouvinte médio, ao
adoptar:
• Uma linguagem musical próxima da música Pop/Rock,
com a acessibilidade característica das obras dos
Minimalistas, de que Steve Reich é um dos principais
representantes.
• A junção da componente vídeo à musical, num registo
multimédia apelativo, entre a linguagem do video-clip e
do documentário.
• A utilização de temáticas de conteúdo apreensível,
didáctico e de carácter social e politicamente relevante
para a caracterização da história do século XX (veja-se o
caso da clonagem, no conto que recomendamos).

The Barn, Paula Rego,
1994. Colecção Joe
Berardo.

Hoje, pintar é intervir. Essa é a razão da escolha deste
trabalho de Paula Rego de 1994. Pinta-se uma estrutura de
medos, que vão dos receios ancestrais dos
“morcegos”/vampiros aos floridos trabalhos do dia-a-dia
do estábulo, ou à imagem da própria mulher que, mais
que tratadora de animais, se apresenta eroticamente
prostrada sobre palhas recobertas de pano negro. Outras,
ou a mesma? Fustigam com vergastas não a passiva e
ubérrima vaca, mas a sua própria imagem enquanto
mulheres do marginal assumido.
Pintura no feminino e sobre o feminino adensado de
fantasmas de masculinidade e de raízes sentidas nas
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formas fortes e nas cores soturnas, ainda que marcadas
pelo girassol amarelo ou animadas pelo elemento animal.
Animal, vaca, que se coloca no centro do olhar entre
estruturas de cenografia de um estábulo, procurando uma
aproximação ao real pelo irracional. As formas femininas,
em plano frontal, expressam força física, impondo-se a um
mundo que ainda as lê delicadas e impotentes.
O texto pintado por Paula Rego é um documento dos
contrastes entre as formas e ideias preponderantes e
marginais em torno do sexo feminino.
Sente-me, Ouve-me,
Vê-me, série de trabalhos
de Helena Almeida.
Versão DVD.

Helena Almeida está entre os artistas portugueses que se
afirmaram nos anos 70 e a sua obra situa-se no contexto
das chamadas práticas anticonceptuais que romperam
com os processos e formatos mais tradicionais e abriram a
cena artística a novas experiências, nomeadamente com a
fotografia.
Sente-me, Ouve-me, Vê-me constituem uma série de
trabalhos particularmente importantes na obra de Helena
Almeida pondo em jogo, simultaneamente, alguns dos
mais importantes elementos da contemporaneidade,
nomeadamente:
• Recurso sistemático à inscrição do corpo na prática
artística através da dinâmica transdisciplinar (obra
portadora de uma eficaz confluência de disciplinas e
atitudes: fotografia, vídeo e instalação sonora);
• Recurso à dimensão performativa;
• Valorização da relação do trabalho com o espaço que
acaba por se resolver no domínio da chamada
instalação.

Tempo

Espaço
Biografia

Local

Síntese 2

O corpo e as O
consumo
novas
linguagens

Acontecimento Síntese 1

A Cultura do 1960O mundo Autobiografia A
A chegada do
Espaço
Actualidade global
Internet Homem à Lua
Virtual
(1969)

Módulo

Categorias Analíticas e Indicadores

Visão global do Módulo A Cultura do Espaço Virtual

Andy
Warhol
(1928/1987),
Coca-Cola
(1960)

1º Caso
Prático

3º Caso
Prático

Pina Bausch Paula Rego
(1940/2009), (1935/)
Café Muller
(1978)

2º Caso
Prático
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VIRTUAL SPACE CULTURE – WOMEN IN CONTEMPORARY ART
EXPERIMENTAL MODULE
Presentation
Introdução
No quadro do Decreto-Lei nº74/2004, de 26 de Março, o nível secundário de
educação, correspondente aos 10º, 11º e 12º anos, organiza-se em: cursos científicohumanísticos, cursos tecnológicos, cursos artísticos especializados e cursos
profissionais.
A disciplina de História da Cultura e das Artes insere-se na componente de
formação específica dos Cursos científico-humanísticos de Artes Visuais e de Línguas e
Literaturas, nos 11º e 12º anos, apresentando uma carga horária de três tempos lectivos
de 90 minutos por semana.
Mas esta disciplina insere-se também na componente de formação científica dos
Cursos artísticos especializados de Artes Visuais, Dança, Música e Teatro, nos 10º, 11º e
12º anos, com uma carga horária de dois tempos lectivos de 90 minutos por semana.
Finalidades da Disciplina
Ao nível da formação
• Qualificar e diversificar a formação cultural e artística;
• Contribuir para a formação académica e profissional;
• Promover atitudes de investimento pessoal em formações futuras.
Ao nível das competências gerais
Preservar e valorizar o património artístico e cultural;
Entender a defesa do património como acto de cidadania;
Consolidar o sentido de apreciação estética do mundo;
Evidenciar uma atitude crítica enquanto receptor de objectos artísticos;
Mobilizar os conhecimentos adquiridos para criticar a realidade contemporânea;
Pesquisar, seleccionar e organizar informação diversificada de uma forma
autónoma, responsável e criativa;
• Compreender o objecto artístico como documento/testemunho do seu tempo
histórico;
• Enquadrar a especificidade do discurso e das categorias analíticas de cada área
artística na análise conjuntural do tempo e do espaço (histórico e cultural).
•
•
•
•
•
•

Objectivos fundamentais
O professor deve estimular no aluno o gosto pela criação artística nas suas múltiplas
vertentes. Este objectivo mais abrangente implica quatro objectivos específicos
fundamentais:
• Ensinar/aprender a ver;
• Ensinar/aprender a ouvir;
• Ensinar/aprender a interpretar;
• Ensinar/aprender a contextualizar.
Objectivos gerais
Propositadamente, e no intuito de contribuir de outro modo para o esclarecimento das
categorias analíticas dos conteúdos programáticos comuns, os objectivos gerais da
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disciplina foram elaborados a partir desses indicadores que se denominam “Tempo”,
“Espaço”, “Biografia”, “Local”, “Acontecimento”, “Sínteses” e “Casos Práticos”.
• Situar cronologicamente as principais etapas da evolução humana que enquadram
fenómenos culturais e artísticos específicos (Tempo);
• Reconhecer o contexto geográfico dos diversos fenómenos culturais e artísticos
(Espaço);
• Compreender a acção individual como determinante na apreciação dos diversos
processos históricos, culturais e artísticos. (Biografia);
• Valorizar o local como cruzamento de múltiplas interacções (culturais, políticas,
económicas ou sociais) (Local);
• Relacionar um tempo breve, de natureza especialmente marcante, com o contexto
em que se inscreve (Acontecimento);
• Identificar os elementos estruturantes que caracterizam a singularidade da cultura
de cada época (Sínteses);
• Reconhecer o objecto artístico como produto e agente do processo histórico e
cultural em que se enquadra (Casos Práticos).
Competências a Desenvolver
A disciplina de História da Cultura e das Artes deverá contribuir para consolidar as
competências enunciadas no Currículo Nacional do Ensino Básico e permitir ao aluno:
• Analisar o objecto artístico na sua especificidade técnica e formal;
• Reconhecer o objecto artístico como documento/testemunho do seu tempo
histórico;
• Reconhecer o estudo do objecto artístico como processo fundamental para o
conhecimento do passado;
• Adoptar métodos de trabalho próprios, individuais e/ou de grupo;
• Comunicar correctamente opiniões e resultados de pesquisa (oralmente e por
escrito);
• Utilizar diversos recursos na pesquisa e comunicação de informação.
Unidade Inicial: Criatividade e Rupturas
(4 aulas de 90 minutos)
Num módulo desta natureza, o aluno deve ser colocado, de imediato, em confronto com
a visualização e audição de obras de arte contemporânea, através da análise de três casos
práticos seleccionados entre os diversos domínios da produção artística.
1. Three Tales, Steve Reich (Música). Beryl Korot (Vídeo). Nonesuch Records.
Warner Group Company. 3º conto: Dolly. Versão DVD.
2. The Barn, Paula Rego, 1994. Colecção Joe Berardo.
3. Sente-me, Ouve-me, Vê-me, série de trabalhos de Helena Almeida.
Módulo: A Cultura do Espaço Virtual. As Mulheres na Arte Contemporânea.
(18 aulas de 90 minutos)
Indicadores de História da Cultura e das Artes
O fenómeno da globalização.
1. 1960 – Actualidade.
A actividade humana reguladas pela tecnologia, pela publicidade e pelo consumo. A
moda e o efémero.
2. O mundo global.
O espaço virtual. Comunicação em linha.
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A aculturação.
3. Autobiografia.
O aluno como ser crítico e agente.
4. A Internet.
As telecomunicações: vulgarização, massificação, divulgação e recepção do
conhecimento.
5. A chegada do homem à Lua (1969).
A ficção torna-se realidade. Novas utopias.
Resultados esperados (além das competências disciplinares)
Competências transversais
Os alunos deverão ser capazes de:
• Adoptar métodos de trabalho próprios, individualmente ou em grupo;
• Comunicar devidamente opiniões e resultados de pesquisa (oralmente e por
escrito);
• Usar vários recursos ao nível da investigação e das TIC.
Conhecimento de temáticas de género
• Perspectiva de género na história, cultura e domínios artísticos;
• Igualdade de género;
• Estereótipos de género.

CASO PRÁTICO – ANDY WARHOL
Andy Warhol é talvez a figura mais conhecida e controversa da Pop Art. Filho de
emigrantes checos, afirmou-se, desde os seus tempos de estudante, e apesar da sua
timidez, como um aluno controverso e avesso a regras preestabelecidas. Após a sua
chegada a Nova Iorque para trabalhar nas áreas da publicidade e concepção/design de
sapatos, o seu objectivo passou também a ser o de se “tornar famoso”. O seu aspecto
bizarro – apresentava-se em público com uma cabeleira branca sobre os cabelos
negros – fazia parte do seu culto da imagem.
As suas garrafas de Coca-Cola, mais do que qualquer outras das suas obras seriadas,
transformaram-se rapidamente num ícone da cultura pop, até porque, quer pela
bebida, quer pela concepção da garrafa, a Coca-Cola já era um símbolo de consumismo
e da própria América. Para isso trabalhou essa imagem de diversas formas, em seriações
diferentes entre si, construindo uma obra de consagração de um determinado tipo de
cultura (uma cultura de massas à escala global), mas ao mesmo tempo democratizando
o próprio sentido da arte. Essa democratização teve na base a técnica utilizada: a
serigrafia que permitia a desmultiplicação da imagem, tornando-a acessível a diversos
públicos e “consumidores” de arte, e um produto tão comercial como qualquer outro.
A mesma estratégia havia sido já utilizada para outros produtos e outras imagens,
como as sopas Campbell, as caixas de detergente Brillo, e as notas de dólar. Mais tarde,
usou as imagens de algumas figuras célebres, que transformou igualmente em
“produtos” como quaisquer outros – são disso exemplo, entre outros, os retratos de
Marilyn Monroe, Mao Tsé-Tung ou Jackie Kennedy.
Todas estas imagens foram tratadas de forma sintética, com cores vibrantes, de
interpretação acessível e sem qualquer conotação intelectual, elevando os objectos e
imagens comuns à categoria de obra de arte.
Mesmo imagens vulgares, publicadas em jornais – acidentes ou a cadeira eléctrica
(nestes casos, já com uma clara conotação social), foram trabalhadas no sentido da
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dessacralização da obra de arte, banalizando-a como imagem do dia-a-dia.
Essa reflexão sobre a arte e a sua “desmistificação” é bem patente em obras como a
“Última Ceia”, de Leonardo da Vinci, tratada de forma monocromática.
Usando a arte como a vida, tão fugaz quanto os “15 minutos de fama” que
considerava ao alcance de cada um de nós no futuro, Andy Warhol, construiu, da forma
que sonhou, a obra mais pop de todo este movimento.
Biografia
1928 – Nasce Andrew Warhola em Pittsburg, Pensivânia, EUA.
1945-49 – Formou-se em Desenho Artístico, no liceu de Schenley e no Museu
Canergie. Cursa Desenho naquela que é hoje a Canergie Melon University.
1949 – Parte para Nova Iorque onde começa a trabalhar como artista comercial
(ilustrador de revistas, desenhador de sapatos…). Adquire notoriedade no mundo da
publicidade e trabalha para revistas como Vogue, Harper’s Bazaar.
1952 – Faz uma exposição numa galeria de Nova Iorque, na qual mostra uma série
de desenhos que ilustram narrativas curtas de Truman Capote. Obtém grande sucesso
artístico e comercial.
1956 – Com o dinheiro ganho faz uma viagem à volta do mundo, o que lhe
proporciona experiências importantes a nível pessoal e artístico. Manifesta grande
predilecção pelo surrealismo, sobretudo pela obra de Magritte.
1960 – Primeira incursão no mundo da pintura. Executa obras baseadas na BD –
Popeye, Superman, Dick Tracy -, nas quais utilizou as técnicas dos expressionistas
abstractos, em especial o dripping de Pollock.
1961 – Criação de uma série de pinturas baseadas em produtos comerciais: as latas
de Sopa Campbell, as Garrafas de Coca-Cola, as notas de dólar e as caixas de
Detergente Brillo.
1963 – Criação do célebre atelier Factory, tentativa de “viver como uma máquina”,
que era o lugar de reunião de pintores, músicos, poetas, filósofos de diversas ideologias.
Serviu para difundir a sua imagem como fundador. Inicia a sua carreira cinematográfica
com o filme Tarzan and Jane regained, no qual interveio o casal Oldenburg e Denis
Hopper. A seguir realizou Kiss, que aborda alguns tabus sexuais e Sleep, filme
experimental com a duração de 6 horas que mostra um actor a dormir, em “tempo real”.
1964 – Exposição de serigrafias com o tema Flores, relacionado com a ideologia
Hippie.
1966 – Exposição de serigrafias cujo tema é a Vaca. Realiza vários filmes como: The
Velvet Underground & Nico, que lhe permitiu estabelecer contactos com a cantora Nico
e o músico Lou Reed; Chelsea Girls, no qual projecta duas películas, lado a lado,
documentando a vida na Factory.
1968-70 – Várias exposições retrospectivas em toda a Europa.
1970 – Obras sobre Kafka, Mao Tsé-Tung, Freud…
1975 – Publica obras literárias como A Minha Filosofia de A a B e de B a A. Apresenta
dois programas na TV por cabo. Publica ainda, Popism, The Warhol 60’s.
Após 1975 – Série de obras expressionistas abstractas – Oxidation -, nas quais
empregava urina sua.
1987 – Morre no dia seguinte a ter sido operado à vesícula.
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CASO PRÁTICO – PINA BAUSCH
“É preciso ter visto a longa silhueta de Philippine Bausch, conhecida em todo o mundo
por Pina Bausch, com os olhos fechados e um longo vestido solto, no meio de cadeiras em
desordem, indo de encontro às paredes de uma sala triste, para sentir o peso trágico da sua
obra.”
A coreografia de Café Müller iria marcar toda a criação de Pina Bausch e, de certo
modo, dividi-la em duas fases distintas. Esta é uma das peças mais curtas (cerca de 40
minutos) que concebeu e, simultaneamente, uma das mais intensas. Foi com esta obra,
de revisitação da sua infância passada no café dos seus Pais, que marcou toda a história
da dança de finais do século XX.
Pina Bausch foi aluna de Kurt Jooss e partiu para os EUA em 1959, regressando à
Alemanha em 1962. Reencontrou o seu mestre e realizou algumas coreografias que,
embora importantes, ainda seguiram os cânones convencionais do ballet. É desta fase,
por exemplo, A Sagração da Primavera, sobre a música de Stravinsky e tendo como
base a coreografia de Nijinsky (1975).
Em parceria com o encenador Rolf Borzik (que será seu colaborador durante toda a
carreira), enceta, de seguida, uma fase ousada e inovadora, onde, através de espaços
fragmentados e cenografias que se impõem à dança, inaugura uma nova estética no
bailado. São exemplo disso Os Sete Pecados Mortais (1976), Barba-Azul (1977), e Komm,
Tanz Mit Mir – Vem e Dança Comigo (1977). Entre os seus temas recorrentes estavam as
interacções entre masculino e feminino. Foi a 20 de Maio de 1978, com Café Müller, que
a sua obra chegou à radicalidade que hoje conhecemos: uma sala de café, obscuridade,
quatro pessoas e uma mulher polícia que entra por uma porta giratória.
Para esta evocação da sua infância, com música de Frank Purcell, cambaleou entre
cadeiras em desordem, num espaço saturado mas árido, que não permite aos bailarinos
movimentarem-se livremente: quando um pequeno espaço fica livre, todos querem
ocupá-lo, atropelando-se. Erram, de olhos fechados como se vivessem um sonho. A
mulher polícia entra em cena, mas nunca entra em contacto com os bailarinos
sonhadores e autistas. Pina Bausch, como uma sacerdotisa antiga, passeia-se pela cena
como uma cega, encostando-se às paredes e transmitindo à peça uma força plástica
notável. Raramente a solidão foi representada de forma tão intensa.
Biografia
1940 – Nasce em Solingen/Alemanha.
1955 – Inicia estudos de dança na Folkwang School em Essen.
1959-62 – Estuda em Nova Iorque. Foi bailarina da Metropolitan Ópera sob
direcçãode Antony Tudor
1962 – Regressa à Alemanha. Torna-se bailarina do Folkwang Ballet de Kurt Jooss.
Participa nos festivais Schwetzinger, Jacob’s Pillow, nos EUA e no Festival de Salzburgo.
1968 – Primeira coreografia, Fragment, para o Fokwang Ballet, com música de Béla
Bartók.
1969-73 – Directora artística, coreógrafa e bailarina do Folkwang Ballet.
1973-82 – Torna-se directora do Tanztheater Wuppertal Pina Bausch. Coreografa
várias peças entre as quais Sete Pecados Mortais, Café Muller e Arien.
1982 – Actuação no filme de Federico Fellini E la Nave Vá.
1998 – Produz a peça Mazurca de Fogo para a Expo’98 de Lisboa.
2002 – Participa no filme Fala com Ela, de Pedro Almodovar.
2005 – Realiza Rough Cut em colaboração com o Goethe Institute de Seul, Coreia.
2009 – Morre em Wuppertal.

