
Seminário
Internacional
MODERNISMOS NA
AMÉRICA LATINA
ENTRE OS DOIS LADOS
DO ATLÂNTICO :
TRANSFERÊNCIAS,
MIGRAÇÕES E
APROPRIAÇÕES
CULTURAIS.

Artista: Jaider Esbell

"Latinoamerica" (2017), da série

"Transmakunaímî: o buraco é mais embaixo", 

Acrílica sobre tela

100 x 100 cm

Foto: Marcelo Camacho.



Abertura 

9:30 horas: Abertura do Seminário 

10:00 horas: Mesa 1 – Modernismos transatlânticos : historicismo e arte
etnográfica em perspectivas de descolonização. 
Moderador: Jens Baumgarten ( EFLCH/UNIFESP, Brasil)

Palestrante: Maria José de Azevedo Marcondes ( IA/UNICAMP/Fapesp, Brasil)
Modernismos na América Latina: migrações culturais , construtivismo e arte indígena

Palestrante: Joana da Cunha Leal (IHA/FCSH/UNL, Portugal)
Primitivismo e nacionalismo: problemas na construção do modernismo.

Debates

14:00 horas: Mesa 2 – Arte indígena, território e trânsitos culturais 
Moderador: Gustavo Torrezan (artista visual e educador, CPF/ SESC /SP, Brasil)

Palestrante: Ilana Seltzer Goldstein (Unifesp, EFLCH, Brasil) 
As artes indígenas e o sistema Ocidental: encontros e confrontos

Palestrante: Nina Vicent Iannes ( IPHAN, Brasil)
Artes Indígenas entre mundos : relações e reações contemporâneas

Palestra: Rodrigo Gutiérrez Viñuales ( FFL/UGranada, Espanha)
Arte pré - colombiana e modernidade americana
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10:00 horas :Mesa 3 – Modernismos e primitivismo: reflexões  emperspectivas pós-coloniais 
Moderador: Luciano Migliaccio ( FAU /USP)

Palestrante: Mariana Pinto dos Santos (IHA/FCSH/UNL, Portugal)
“Civilização” e “Primitivismo” na narrativa da modernidade em Portugal :alguns aspectos

Palestrante: em memória, Mariana Aguirre (IIE /UNAM, México) 

Amedeo Modigliani e o primitivismo modernista

Palestrante: Mirtes Marins de Oliveira ( FE /USP, PPGDesign-Universidade Anhembi Morumbi, Brasil)
Modernismos e primitivismos a partir da Semana de Arte Moderna de 1922

Debates

14:00  - Mesa 4 :Modernismos:  Transferências e migrações culturais 
Moderador: Ethel Leon (pesquisadora e professora de História do Design independente, Brasil)

Palestra: María Cristina Rossi (FFyL/UBA e UNTREF, Argentina)
A revista Arturo na rede de intercâmbios culturais

Palestrante: Maria Luiza Proença de Freitas ( artista visual e curadora independente, Brasil)
Escolas e práticas imaginistas: a Bauhaus entre dois lados do Atlântico

Debates

Mesa de Encerramento
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O Seminário Modernismos entre os dois lados do Atlântico:
transferências, migrações e apropriações culturais busca refletir sobre
as transferências, migrações e apropriações culturais dos artistas e
arquitetos latino-americanos e seus deslocamentos entre América
Latina e Europa nas décadas de 20 a 50 do século XX e suas implicações
estéticas e históricas.

O Seminário tem como tema central a reflexão sobre as transferências ,
migrações e apropriações culturais nos países ibero-americanos e como
objetivo específico discutir as ideias que estiveram presentes nos
modernismos e na concepção de modernidade latino-americana no
qual o primitivismo e as culturas populares tiveram um papel distinto do
imaginário primitivista e das obras de arte modernistas que lhe estão
associadas no modernismo europeu . 

Cabe destacar a oportunidade de discutir esses temas no período em
que celebramos o centenário das vanguardas nas artes e arquitetura,
em uma perspectiva pós-colonial.

O Seminário Internacional Modernismos na América Latina entre os dois
lados do Atlântico insere-se no projeto de pesquisa “Modernismos na
América Latina entre os dois lados do Atlântico “ desenvolvido no
Instituto de Artes – UNICAMP, com o apoio da Fapesp. Esse projeto foi
proposto no âmbito do Programa “Cátedra Ibero-americana” , da DERI –
Diretoria Executiva de Relações Internacionais da Unicamp- no Instituto
de História da Arte da Universidade Nova de Lisboa, no âmbito dos
projetos de pesquisa do IHA/UNL: Modernismos do Sul e Modernismos
Ibéricos e o Imaginário Primitivista .

O Seminário Modernismos entre os dois lados do Atlântico: :
transferências, migrações e apropriações culturais é realizado em
homenagem ao artista Jaider Esbell e a pesquisadora e professora
Mariana Aguirre.

Coordenação e Organização do Seminário: 
Professora Associada Maria José A. Marcondes 
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