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NEWSLETTER
A metodologia do projeto Mulheres, artes e ditadura. Os
casos de Portugal, Brasil e dos países africanos de Língua
Portuguesa compreende a realização de uma série de
atividades que incluem a organização de seminários, ciclos
de cinema, workshops temáticos, entrevistas, conferências e
publicações, além da aproximação à comunidade através de
parcerias com diversas instituições. A newsletter tem por
objetivo a divulgação do trabalho que o grupo de
investigação em “Género, Artes e Estudos Pós-coloniais”
(GAPS - CEHUM/ UMinho) desenvolve no âmbito do projeto
WomanArt.
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SEMINÁRIOS WOMANART
|Seminário WOMANART #1| 25 de Outubro de 2018 - Maria Luísa Coelho (CEHUM - UMinho)
Retrato de Família: a figura do pai na obra de Helena Almeida (1934-2018)
|Seminário WOMANART #2| 26 de outubro de 2018 - Giulia Lamoni (FCSH)
As artistas brasileiras e a gravura: cultura popular e política nos nos 60 e 70
|Seminário WOMANART #3| 09 de novembro de 2018 - Rui Miranda (Universidade de Nottingham)
A memória da ditadura no tempo da democracia: o que podemos aprender com os exemplos
argentino e chileno
|Seminário WOMANART #4| 04 de janeiro de 2019 - Patrícia Cacau
Movimento Mulherio das Letras
|Seminário WOMANART #5| 04 de janeiro de 2019 - Susana Noronha (CES – Universidade de
Coimbra)
Entre arte e ciência. O cancro nas histórias de mulheres resistentes
|Seminário WOMANART #6| 25 de janeiro de 2019 - Gillian Sneed (City University of New York)
Gendered Subjectivity and Resistance: Brazilian Women’s Performance-for-Camera, 1974-1982
|Seminário WOMANART #7| 08 de março de 2019 - Alice Santiago Faria (CHAM – Universidade Nova
de
Lisboa)
Espaços do Império Português no masculino: Mudanças e continuidades nas obras públicas
coloniais séc. 19-20
|Seminário WOMANART #8| 29 de março de 2019 – Sara Reis Silva (IE - UMinho)
Dentro e fora do cânone: Estado Novo e censura
|Seminário WOMANART #9| 31 de maio de 2019 – Carlos Cabral Nunes (Casa da Liberdade, Mário
Cesariny, Perve Galeria)
Arte em Moçambique
|Seminário WOMANART #10| 06 de setembro de 2019 - Simone Pereira Schmidt (Universidade
Federal de Santa Catarina, Brasil)
Mulheres, feminismo e narrativas de resistência
|Seminário WOMANART #11| 27 de setembro de 2019 - Ana Cristina Silva (Instituto Universitário de
Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida)
As longas noites de Caxias: um romance sobre a resistência e a tortura no feminino no tempo do
fascismo
|Seminário WOMANART #12| 10 de outubro de 2019 - Iumna Maria Simon (Universidade de São
Paulo, Brasil)
Naquele nosso tempo, Carlos Drummond de Andrade, a Rosa do tempo e o contexto do
nazifascismo

A gravação de todos os Seminários encontram-se disponíveis no
do projeto.

e no Website
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1º CICLO DE CINEMA WOMANART
MARÇO - ABRIL 2020 - CINEMAX, BRAGA SHOPPING

|14 de março de 2019| Cartas a uma ditadura, Inês de Medeiros.
|21 de março de 2019| 48, Susana de Sousa Dias.
|28 de março de 2019| Spell Reel, Filipa César.
|4 de abril de 2019| Quem É Bárbara Virgínia? Luísa Sequeira.
|11 de abril de 2019| Natal 71, Margarida Cardoso.

WORKSHOP
WOMANART
JUNHO 2019
MOSTEIRO DE TIBÃES (BRAGA)

Esta primeira edição do Workshop
WOMANART propôs à reflexão e ao
debate um conjunto de tópicos de
natureza interdisciplinar em sessões de
trabalho conduzidas pelos
especialistas/artistas Rui Miranda,
Mariana Pinto dos Santos, Teolinda
Gersão, Luísa Sequeira, Carla Cruz e
Bárbara Santos. Em dois dias de
atividades foram tratados alguns dos
temas foco do projeto, nomeadamente a
literatura, as artes visuais, a fotografia, o
cinema, o documentário e a
performance.

PARCERIAS
Algumas parcerias foram estabelecidas no
primeiro ano do projeto, a saber, com o
Mosteiro de Tibães, com a Casa das Artes
de Vila Nova de Famalicão, com a
Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, em
Braga, e com o Correntes d'Escritas,
organizado pela Câmara Municipal da
Póvoa de Varzim.
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SEMINÁRIOS WIPS
WORK IN PROGRESS

|30 de novembro de 2018| Luísa Coelho.
Family Portrait: the father figure in the work of Helena Almeida (1934-2018)
|11 de dezembro de 2018| Elena Brugioni
|25 de janeiro de 2019| Márcia Oliveira.
Matéria impressa, matéria nómada: sobre as possibilidades ideológicas das publicações de artista
|22 de fevereiro de 2019| Margarida Pereira
Documentários de mulheres sobre os anos da ditadura: memória e reflexão
Ana Carvalho
Escrever o Corpo: Desejo, Silêncio e Resistência na Poesia de Mulheres no Estado Novo Português e na
Ditadura Militar Brasileira
|22 de março de 2019| Orquídea Cadilhe
Carmen Miranda e o Estado Novo
·
|17 de maio de 2019| Ana Gabriela Macedo
António Ferro, a ‘política do espírito’ e Salazar ‘vagamente anti-feminista’ (em confronto com a escrita de
Maria Archer)
Maria Filomena Louro
As mulheres da geração de 50 e a resistência ao colonialismo/Estado Novo
Joana Passos
Noémia de Sousa – A primeira mulher na literatura moçambicana
|11 de outubro de 2019| Francesca Clare Rayner
Teatro Estúdio de Lisboa
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MLA 2019
Participação no MLA 2019 - International
Symposium. Remembering Voices Lost
(Universidade Católica Portuguesa, Lisboa).
Organização de uma mesa-redonda com
título
Womanart. Women, arts and
dictatorship. The cases of Portugal, Brazil
and
Portuguese
Speaking
African
Countries.

DIACRÍTICA 2020
CHAMADA PARA ARTIGOS
PRAZO DE ENVIO: 15 DE JANEIRO DE 2020

Número temático: WOMANART – Women, arts and dictatorship. The cases of
Portugal, Brazil and Portuguese Speaking African Countries/Mulheres, Artes e
Ditadura: Os casos de Portugal, Brasil e Países Africanos de Língua
Portuguesa.
Este número temático da Diacrítica focar-se-á nos diversos ângulos de análise
abordados no âmbito do projeto de investigação WOMANART. Sob a coordenação
de Ana Gabriela Macedo, o projeto tem como principal objetivo dar visibilidade à
presença das mulheres enquanto resilientes criadoras de produção estética
alternativa contestando, questionando e desafiando os discursos hegemónicos e
o status quo nos contextos enunciados. Pretende-se reflectir acerca das formas
através das quais a ideologia dominante marcou as práticas artísticas no feminino,
bem como identificar as estratégias de resistência criativas engendradas pelas
mulheres nestes contextos geopolíticos, focando, entre outros, os seguintes tópicos:
repressão política, guerra colonial, silenciamento histórico, educação, políticas de
género e feminismo, domesticidade, emigração, exílio e diáspora. Este projeto está
ancorado num diálogo transversal e interartístico que convoca as vozes e discursos
críticos de mulheres de diferentes gerações, geografias e práticas artísticas, da
literatura, às artes visuais, ao cinema, à performance, ao teatro.
Línguas aceitas: Português, Inglês e Francês.
Mais informações e submissão: Diacrítica
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PRÓXIMOS EVENTOS

Mesa-redonda no Festival Correntes d'Escritas
|17-22 Fevereiro 2020| – Póvoa de Varzim
Jornadas |Março 2020|
2º Ciclo de cinema WOMANART
|27 de fevereiro de 2020|
|5 de março de 2020|
|12 de março de 2020|
|2 de abril de 2020|
|16 de abril de 2020|
Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva (Braga)
Programa em breve em: http://ceh.ilch.uminho.pt/womanart/

Masterclass |Maio 2020|
Workshop |19-20 Junho 2020|

Continuação dos Seminários WIPS e Ciclo de Seminários com
palestrantes convidados e consultores

Registe-se em http://ceh.ilch.uminho.pt/womanart/ para receber a
newsletter WOMANART (periodicidade semestral).

