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EDITORIAL

Há duas décadas e meia o exercício da publicação

For two and a half decades, academic publishing has

acadêmica se mantém entre as importantes colabora-

been among the Graduate Program in Visual Arts –

ções do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais

UFRGS’s most important collaborations in propagat-

da UFRGS para difusão da produção de pesquisado-

ing the work of researchers committed to the network

res comprometidos com a rede de conhecimentos que

of knowledge in order to offer density and deepen-

oferece densidade e aprofundamento ao campo das

ing into the field of the visual arts. Porto Arte was the

artes visuais. Pioneira em seu comprometimento, Porto

first to take on this role and keeps fulfilling its mission

Arte segue cumprido sua missão nesta nova etapa,

in this new step, initiated in 2015. The journal main-

iniciada em 2015, mantendo o ímpeto reflexivo origi-

tains its original thinking impulse, and at the same

nal, ao mesmo tempo que se contrapõe às dificuldades

time opposes to conjuncture challenges through the

conjunturais através da eloquência dos autores aqui

eloquence of its authors, exhibited in the relevance of

reunidos, manifestada na pertinência dos trabalhos

the works presented in the journal’s pages.

apresentados.

The theme for this issue’s Dossier was proposed

O Dossiê temático desta edição, proposto pelos

by Prof. Alexandre Santos and Prof. Niura Legramante

professores Alexandre Santos e Niura Legramante

Ribeiro. It is comprised of nine essays on photogra-

Ribeiro, traz nove ensaios com temas discutindo foto-

phy and art, offering its readers food for thought on

grafia e arte, oferecendo aos leitores um pouco mais

much-debated topics in our field. The considerations

das discussões tão presentes em nosso meio. Do

presented throughout this issue, from the first to the

primeiro ao último artigo, as considerações são muito

last of the articles, are very timely: Alexandre Santos

oportunas: Alexandre Santos oferece um estudo sobre

offers a study on the relationship between erotism, reli-

relações entre erotismo, religião e arte a partir da repre-

gion, and art based on the representation of The Martyr-

sentação do martírio de São Sebastião; em seguida,

dom of Saint Sebastian; Annateresa Fabris comments

Annateresa Fabris comenta a presença da fotogra-

on the presence of photography in Waldemar Cordeiro;

fia na produção de Waldemar Cordeiro; Joan Fontcu-

Joan Fontcuberta wonders about the place of photog-

berta indaga sobre a postura da fotografia em face das

raphy in the face of new technologies, on issues such

novas tecnologias, em questões como autoria, criação

as authorship, creation, and the human condition;

e condição humana; Laura Flores faz um rico apanhado

Laura Flores outlines the relations between photogra-

sobre as relações entre fotografia e pintura; Marcos

phy and painting; Marcos Fabris ponders over Barbara

Fabris debruça-se sobre a obra de Barbara Kruger que

Krugers’ work concerning the installation; Mariano

é direcionada para a instalação; Mariano Klautau Filho

Klautau Filho makes notes about a film by Miguel Rio

faz apontamentos sobre um filme de Miguel Rio Branco

Branco, approaching the dynamic between film and

em sua dinâmica entre fotografia e cinema; Marilice

photography; Marilice Corona proposes a reflection on

Corona propõe uma reflexão sobre o cruzamento entre

the cross between the languages of painting, photog-

as linguagens da pintura, da fotografia e do filme;

raphy, and film; Michel Poivert discusses the notion

Michel Poivert discute a noção de imagem performada,

of living pictures, as in tableaux vivants; the Dossier

como nos tableaux vivants; e, finalizando o dossiê,

ends with Niura Legramante Ribeiro’s reflection on the
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Niura Legramante Ribeiro reflete sobre a participação

participation of the pictorial tradition as a compositional

da tradição pictórica como referência compositiva em

reference in certain photographic practices.

certas práticas fotográficas.

The Texts segment presents Pedro Pousada’s

Na seção Textos, trazemos o complemento das

considerations on the Hanover Merzbau, which has

considerações de Pedro Pousada sobre a Merzbau de

already been introduced in Porto Arte’s previous issue.

Hanover, já introduzidas no número anterior de Porto

To tie up the issue, the fruitful conversation between

Arte. E, concluindo esta edição, a seção Entrevista traz

Sofía Hernández Chong Cuy and Michelle Sommer

uma produtiva conversa entre Sofía Hernández Chong

during the 9th Bienal do Mercosul in 2013 can be read

Cuy e Michelle Sommer, realizada durante a 9ª Bienal

in the Interview segment.

do Mercosul, em 2013.

We would like to take this opportunity to proudly

E aproveitamos este número de Porto Arte para

communicate here that the Graduate Program in Visual

orgulhosamente lembrar que em 2016 o Programa de

Arts turns 25 years old in 2016 — just one year younger

Pós-Graduação em Artes Visuais completa 25 anos,

than Porto Arte. The Graduate Program in Visual Arts

sendo um ano mais jovem que a revista. Efetivado em

(PPGAV) commenced in 1991 and remains an import-

1991, o PPGAV é um importante marco da pesquisa

ant landmark in the research on Visual Arts in Brazil.

em artes visuais no Brasil. Por conta disso, Porto Arte

On that account, Porto Arte would like to introduce to

apresenta aos leitores a logomarca comemorativa

its readers its celebratory logo, created by Katia Prates

desse aniversário, criação de Katia Prates a partir de

and inspired by a detail in an illustration by Maria Lucia

detalhe de gravura de Maria Lucia Cattani, a ser usado

Cattani. The logo shall be used together with PPGAV’s

juntamente com o logotipo do PPGAV, remodelado por

official logo, refashioned by Sandro Ka in 2014. With

Sandro Ka em 2014. Oferecemos nestas páginas um

these pages, we share our immense joy with you.

pouco de nossa imensa alegria.

