
NOVAS
NARRATIVAS
URBANAS

A Procur.arte, o CIAC/UAlg, o DINÂMIA’CET-IUL / ISCTE - IUL e o IHA/FSCH-UNL vão organizar em conjunto a conferência 
“Flâneur - Novas narrativas urbanas”, em Lisboa no Teatro São Luiz, em Maio de 2015.

Esta conferência será um momento chave da programação do projecto “Flanêur” - projecto de arte no espaço público que tem 
por base a fotografia contemporânea, o território urbano e o trabalho em rede - que, a partir de Lisboa, se disseminará internacionalmente.
Marcando assim o lançamento público dessa iniciativa, esta conferência pretende propiciar uma reflexão conjunta entre académicos, 
artistas e curadores.
As reflexões produzidas pelos participantes na conferência constituirão uma importante reserva de conhecimento para a implementação 
do projecto ao longo dos seus dois anos de programação.
A conferência terá lugar em Lisboa, no Teatro São Luiz, nos dias 12 e 13 de Maio e será estruturada a partir dos seguintes painéis 
temáticos:

Painel 1: 
A deriva urbana na Arte Moderna e Contemporânea
Coordenação: Giulia Lamoni e Margarida Brito Alves (IHA/FCSH-UNL)

Painel 2: 
Cidade, Fotografia e Cinema - A representação do flâneur no audiovisual
Coordenação: Mirian Tavares e Ana Isabel Soares (CIAC/UAlg)

Painel 3: 
Os territórios da flânerie: a experiência actual dos espaços públicos urbanos
Coordenação: Pedro Costa e José Luís Saldanha (DINÂMIA’CET - IUL/ ISCTE - IUL)

Chamada para comunicações:
As propostas de comunicação deverão ter a forma de um resumo (entre 300 a 500 palavras, excluindo as referências), explicitando 
a sessão a que se dirigem, e ser acompanhadas por uma curta biografia do autor, na qual se indique a sua entidade de afiliação e 
contactos. Todos os elementos deverão ser redigidos em inglês e enviados, até 22 de Fevereiro de 2015, para: 
flaneur.conference@gmail.com

A notificação da aceitação das comunicações será feita até 10 de Março de 2015.

Comissão científica:
Pedro Costa e José Luís Saldanha (DINÂMIA’CET - IUL/ ISCTE - IUL);
Margarida Brito Alves, Giulia Lamoni e Nuno Crespo (Instituto de História da Arte/FCSH-UNL);
Mirian Tavares e Ana Isabel Soares (CIAC/UAlg).

CHAMADA 
PARA COMUNICAÇÕES

Organização:

Apoios:

www.procurarte.org/en/acao/flaneur-new-urban-narratives/


