
INTERVENÇÕES EFÊMERAS EM CONTEXTOS URBANOS: A AÇÃO CULTURAL

E ARTÍSTICA NA TRANSFORMAÇÃO DA IMAGEM URBANA

Este projeto de pesquisa tem sua origem nas pesquisas da tese (arte) e (cidade): Ação

Cultural e Intervenção Efêmera e no I Seminário Internacional de Intervenções Efêmeras em

Contextos Urbanos (2006) organizado como parte da pesquisa de tese. Trata-se de projeto que

procura articular-se ao ensino e à extensão e às linhas de pesquisa tanto do grupo A.T.A.-UFSJ

e quanto à duas do PIPAUS-UFSJ: Processos Criativos e Recepção, crítica e experiência:

Narrativas Contemporâneas. Com foco nas intervenções e suas temporalidades,

temporariedades, permanências, transitoriedades e efemeridades investiga modos, tipos e

campos da ação e de interação no e com o espaço urbano. Sua premissa para além da

Pesquisa, está na produção de conhecimentos a partir da programação de discussão de textos,

na criação de inter-textos; na organização de de eventos, seminários/ colóquios e de

publicações acerca de temas e debates de interesse do grupo de pesquisa, dos mestrandos e

seus projetos, relacionados com a iniciação científica e artística.

Dele têm sido produzidos: 1. o Colóquio Tempos Possíveis coordenado por Adriana

Nascimento, Ines Linke e Gedley B. Braga (2012); 2. o projeto Urbanidades

Latinoamericanas selecionado pelo edital de Criação e Circulação Artística/ PROEX,

também pela Associação Cultural Despina no Rio de Janeiro para uma residência de curadoria

(2018-2019) que contou com colaborações coletivas integrada por pesquisadores, artistas,

curadores e orientandos de mestrado (PIPAUS) e de graduação (DAUAP, ambos da UFSJ ); 3.

Iniciação Científica: Abordagens situacionistas: Alguns desdobramentos

interdisciplinares no Brasil, conta com o bolsista Vitor Bauschert; 4. Iniciação Artística:

Trajetos artísticos contemporâneos: Rio-Minas (2020-2021) contemplado pelo edital de

Criação e Circulação Artística (atualmente em parceria com Ana Cristina Reis Faria (UFSJ) e

Ana Beatriz da Rocha (UFF), conta com duas bolsistas: Livia Faria, Vitória Condé e Thamires

Considera como colaboradora carioca.
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