
 

 

 

 

 

 

 

 

 Este workshop inscreve-se na reflexão em curso na Casa-Museu Medeiros e Almeida sobre 

agendas culturais na Europa. As principais, que contemplam o património e a criatividade 

em diversas formas. Essa dupla centralidade justificou um primeiro workshop sobre o 

património, considerado área estratégica para a agenda Europa 2020, e justifica agora a 

incursão num domínio nuclear para a criatividade, não menos área estratégica. O da arte 

contemporânea que também se articula com o património de vários modos, seja como 

património do presente ou em patrimonialização, seja pelas intervenções com que opera em 

sítios patrimoniais ou, ainda, pelo eixo das memórias e da história em muitas práticas 

artísticas.  

É um domínio com metamorfoses e dimensões em tudo pertinentes para interrogar 

agendas, a sua adequação a novos horizontes, e própria noção de Europa. Nesta perspetiva, 

em simultâneo específica e abrangente, o workshop apresenta as realidades que 

configuram, em geral, o estado actual do campo artístico europeu e foca os paradigmas e 

referências da produção artística. Artistas, museus, bienais e exposições são casos de 

estudo. Como responde a Europa ao contexto global da arte? Com mais tópicos em 

discussão está o contraponto entre a realidade universal e homogénea pressuposta pela 

história eurocêntrica e a realidade plural com outras narrativas. Narrativas “esquecidas” que 

a arte contemporânea recorda e com as quais nos interpela.   

  
Sandra Vieira Jürgens 

Investigadora do Instituto de História da Arte da FCSH-UNL, é doutorada pela Faculdade de Belas-
Artes da Universidade de Lisboa (2014), com a tese Instalações Provisórias: Independência, 
Autonomia, Alternativa e Informalidade nas práticas artísticas e expositivas em Portugal no século 
XX. Licenciada em História da Arte pela FCSH-UNL (1997) e em Comunicação, Cultura e Tecnologias 

da Informação pelo ISCTE-IUL (2003). Lecciona no IADE – U. Fundou e dirige a plataforma digital 
raum: residências artísticas online (www.raum.pt). Foi editora da Número Magazine (2001) e da 
revista Artes & Leilões (2007-2010) e concebeu e dirigiu a Artecapital, desde a sua fundação em Abril 
de 2006 até Dezembro de 2013. Foi crítica de arte das revistas Arte y Parte (2001-2007), Pangloss 
(2004) e L+Arte (2005-2007) e mantém colaboração permanente na Arq.a —Arquitetura e Arte e 
Stratosphere. Em junho de 2014 co-coordenou com Idalina Conde o seminário Diálogo com Imagens: 
Arte, Património e Narrativas para a Europa que decorreu no CIES – Centro de Investigação e Estudos 
de Sociologia do  ISCTE-IUL Instituto Universitário de Lisboa.  

Workshop | 3 e 4 de fevereiro | 18:00 – 21:00    
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Apresentação  

 

http://www.raum.pt/


 

 

 

i) O contexto europeu 

Produzir e mostrar arte no contexto europeu 

Práticas artísticas e expositivas contemporâneas 

Instituições artísticas, museus, bienais, residências e redes de trabalho no espaço europeu 

 

ii) A arte e a Europa no contexto global 

As geografias da arte europeia 

Museus do Mundo: A perda do foco ocidental? 

A inclusão de práticas denominadas periféricas na história da arte oficial   

 

 

 

 
O workshop abrange 6 horas de formação em horário pós-laboral.   
 
Sessão I    –  3 de fevereiro, 18:00 – 21:00  

Sessão II  –   4 de fevereiro, 18:00 – 21:00 

 
 

Local:  Casa-Museu Medeiros e Almeida, Rua Rosa Araújo, nº 41, Lisboa 

               http://www.casa-museumedeirosealmeida.pt 

 
Preço:  30 euros 

 

Inscrição e pagamento:   

Contacto 96 146 30 28 (Terceiro Direito – Associação Cultural). A ficha de inscrição deve ser 

remetida para comum@terceiro-direito.pt 

 

As inscrições só são válidas após pagamento por transferência bancária para:  

NIB 0033 0000 45203747068 05 

Programa 

Funcionamento, local e inscrições 

 

http://www.casa-museumedeirosealmeida.pt/
mailto:comum@terceiro-direito.pt

