
Vitamina 2e1 – História da Arte
UMA OUTRA HISTÓRIA DA ARTE - a arte a partir dos anos 60
Coordenação: José Bento Ferreira

Organização: Coletivo 2e1

Cronograma de encontros:

1 – |18.03| Platão e Kant: a razão e a recusa das imagens. Exposição “Arte sob ataque”, Tate 
Gallery.

2 – |25.03| Laocoonte: modernismo e especificidade do meio. Pretensão de universalidade 
do modernismo. Reflexão sobre o conceito de espaço.

3 – |01.04| Aula: o fim das vanguardas - texto do prof. Ricardo Sabrini.

4 – |08.04| Aula prática: coleção Ludwig no CCBB-SP. Cada participante procura visitar a 
exposição e/ou reunir informações. O encontro será dedicado a uma discussão sobre ela.

5– |15.04| Empire: o filósofo Andy Warhol e o fim da arte segundo Arthur C. Danto.

6– |22.04| Richard Serra e Jasper Johns: os mais importantes artistas vivos? 

7– |29.04| Joseph Beuys, Yves Klein, Joseph Kosuth e John Baldessari: aproximações.

8– |06.05| Aula prática: grupo Zero, na Pinacoteca do Estado. Como na ocasião anterior, o 
encontro será dedicado a uma discussão sobre a exposição.

9– |13.05| Tony Smith e Robert Morris, com ênfase no livro de Georges Didi-Huberman, O 
que vemos, o que nos olha.

O coordenador José Bento Ferreira estará ausente nos dias 20/5, 27/5 e 3/6. As reposições 
estão indicadas abaixo, nas sextas-feiras 18/7, 25/7 e 1/8.

10– |10.06| Hans Belting: o fim da história da arte, uma antropologia das imagens e a 
imagem verdadeira. 

11– |17.06| Belting e a exposição Les magiciens de la terre (1989): arte e antropologia. 

12– |24.06| Antropologia do dom: Marcel Mauss, Maurice Godelier, Lewis Hyde e Alain Caillé. 

13– |15.07| Warburg segundo Agamben e Didi-Huberman: a gaia ciência das imagens, uma 
ciência sem nome. 

14– |18.07| Warburg (continuação): A imagem sobrevivente, de Didi-Huberman. Reposição 1 

15– |22.07| Uma releitura do ensaio de Walter Benjamin, A obra de arte na época de sua 
reprodutibilidade técnica, para discutir os conceitos de “aura” e “politização da arte”. 

16– |25.07| Duas exposições exemplares em São Paulo: a 28ª Bienal (2008) e Arte e 
espiritualidade (2010). Reposição 2



17– |29.07| Nam June Paik, “pai da videoarte”. 

18– |01.08| Bill Viola e Gary Hill: “topologia do tempo”. Reposição 3

19– |05.08| Hiroshige Sugimoto: “tempo e espaço trocam de lugar”. 

20– |12.08| Peter Greenaway: o despertar das palavras na linguagem visual. 

21– |19.08| Ilya Kabakov: o peso da história. 

22– |26.08| Pierre Huyghe: no lugar da indiferença. 

23– |02.09| Ed Atkins: as imagens sem corpos. 

24– |09.09| Hans Belting: arte contemporânea como arte global (texto em inglês). 

Os próximos encontros (25 a 36) consistem em discussões sobre a série de conferências 
proferidas em outubro de 2007 como parte do projeto “Arte global e museu”, criado em 2006 
por Hans Belting e Peter Weibel, com a intenção de registrar diversas perspectivas sobre a 
arte global para um reexame vinte anos depois, em 2026. Vamos antecipá-los e fazer desses 
textos (disponíveis em inglês) os disparadores de reflexões atuais.

25– |16.09| Hans Belting: por que museu? Novos mercados, memórias coloniais, políticas 
locais. 

26– |23.09| Fumio Nanio: museus no Japão. 

27– |30.09| Oscar Ho Hing-kay: negócios, política e pessoas: o desenvolvimento de museus 
na Ásia. 

28– |07.10| Justo Pastor Mellado: repensando o museu na América Latina. 

29– |14.10| Eugene Tan: novos ambientes em Cingapura e no sudeste asiático. 

30– |21.10| Rafael Sámano Roo: o projeto de um museu de arte contemporânea na Cidade 
do México. 

31– |28.10| Ramón Lerma: a galeria de arte Ateneo, um museu para o nosso tempo. 

32– |04.11| Koeki Claessens: um museu de arte para a África Central. 

33– |11.11| Wonil Rhee: o projeto da exposição Termoclina de arte, novas ondas asiáticas. 

34– |18.11| Ángel Kalenberg: sobre a história recente dos museus na América Latina e seus 
problemas. 

35– |25.11| Peter Weibel: web 2.0 e museu, o princípio da Arca de Noé. 

36– |02.12| Miguel Hernández: peripécias invisíveis: arte espanhola, multiculturalismo e 
topologia. 

37– |09.12| Fechamento, 1ª parte: a arte global em meio a um mundo de imagens. 

38– |16.12| Fechamento, 2ª parte: a antropologia como matriz para a teoria da arte, 
substituindo a filosofia. 

OBS: Poderão ocorrer alterações em datas e horários. Em caso de imprevistos, haverá 
reposições, sempre nas sextas-feiras, sem alteração do programa.


