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Descrição: Dando continuidade às atividades iniciadas em 2009, 
esta edição do evento internacional Perspectivas do Livro de 
Artista tem como tema O livro de artista na universidade, com o 
objetivo de incentivar novas pesquisas sobre o assunto e também a 
produção de novos livros de artistas. Será abordada a produção 
artística nacional e alguns aspectos da produção internacional desse 
gênero na atualidade, reunindo professores/artistas/pesquisadores 
que apresentarão algumas possibilidades de pesquisa e de atuação no 
âmbito acadêmico. 
Com o presente projeto, o Seminário Internacional O Livro de 
Artista na Universidade, pretende-se enfocar especificamente os 
trabalhos sobre livro de artista desenvolvidos dentro de instituições 
de ensino nacionais e internacionais, disponibilizando informações, 
fomentando discussões e mostrando diferentes experimentações com 
esse meio. A presente proposta trata da realização de um seminário 
dedicado ao livro de artista na universidade, que constará de três 
mesas redondas, no Centro Cultural da UFMG e uma exposição, a 
ser realizada na Biblioteca Universitária da UFMG. 
 
PROGRAMA 
 
29/10 (terça-feira) – 14 às 17h 
Mesa-redonda 1: 
Experiências editoriais na universidade: produção e 
circulação de publicações de artista	  



Regina Melim (Udesc/SC) 
Leszek Brogowski (Univ. de Rennes/França) 
Mediação: Prof. Dr. Amir Brito Cadôr (EBA/UFMG) 
 
30/10 (quarta-feira) – 14 às 17h 
Mesa-redonda 2: 
Arquivos e coleções: a experiência universitária	  
Tony White (Maryland Institute College of Art/EUA) 
Martin Grossmann (ECA/USP) 
Mediação: Marília Andrés Ribeiro (Fafich/UFMG) 
 
31/10 (quinta-feira) – 14 às 17h 
Mesa-redonda 3: 
O livro de artista como objeto de pesquisa	  
Paulo Silveira (UFRGS/RS) 
Sarah Bodman (Univ. West of England, Bristol/Inglaterra) 
Mediação: Profa. Dra. Maria do Carmo Veneroso (EBA/UFMG) 
  
O blog do evento é: 
  
http://seminariolivrodeartista.wordpress.com	  


