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O projeto de pesquisa “O estúdio de pintura como um laboratório de ensino e aprendizagem 

em artes visuais” objetiva articulação entre teoria e prática, buscando estabelecer diálogo  e 

desdobramentos em produção qualificada: publicação de artigos, organização de periódico, 

realização de aulas abertas e micro práticas com convidados (artistas e professores) que circulam 

no campo de conhecimento das Artes Visuais. Especificamente, no o segundo semestre de 2017   

organizou-se encontros de pesquisa, com dois artistas professores visitantes, Alicia Candiani 

(Argentina) e Ernesto Botano (São Paulo), ambos realizando prática que efetivaram imersão no  

ensino aprendizagem do espaço do estúdio de pintura. Desta forma, a pesquisa realizada de forma 

prática, buscou adensamento teórico, quando estabeleceu-se conexões entre o que o artista 

professor investiga e como é realizada a pesquisa dentro do estúdio (o que circunda o espaço de 

ensino aprendizagem e quais dispositivos e ferramentas usamos para a prática artística e para 

orientação do ensino desta prática). 

Neste espaço, foi objetivado conhecer sobre como é um projeto de residência artística, visto 

que Alicia Candiani é diretora do “Proyecto Ace” - residência de maior notoriedade na Argentina 

e no campo das Artes Visuais. Em mini curso e aula aberta proposta pelo artista professor Ernesto 

Bonato, seguiu-se estrutura similar, usando o espaço do estúdio de pintura como um campo de 

conhecimento e fazer pictórico avançado em proposta para estudo de retrato com modelo vivo, 

bem como, conhecer a própria trajetória do artista professor e seus caminhos e metodologias de 

trabalho. 

No primeiro semestre de 2018 recebemos dois artistas professores, Carolina Paz e Rodrigo 

Linhares. Carolina realizou uma palestra desdobrando sobre sua produção e sua experiência como 

artista professora inserida no circuito artístico nacional e internacional. Rodrigo Linhares realizou  

aula aberta com o mesmo discurso e micro prática utilizando o desenho lavado como mídia para a 

investigação da produção artística.  Todos os artistas professores responderam questionário sobre 

o uso do espaço do estúdio de pintura e suas práticas artísticas, com objetivo de gerar publicação 

acadêmica para a investigação e aprofundar os objetivos iniciais do projeto de pesquisa. 

Por outro lado, tivemos diversos desdobramentos teóricos. Traduções dos textos: “In the 

Studio” de John Elderfield, “Vitamin P: New Perspectives in Painting” de Barry Schwasbsky, 

Josef Albers – To Open Eyes” Brenda Danilowitz, Frederick A. Horowitz e “Art Practice as 

Research: Inquiry in the Visual Arts” Graeme Sullivan. As traduções de textos originais em 

Inglês foram traduzidos com intuito de base nas reflexões teóricas e novos desdobramentos do 
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projeto de pesquisa. Assim, “In the Studio” de John Elderfield e “Inside the Studio” de Janine 

Antoni e Mel Bochner, foram textos  relevantes para desdobrar o pensamento visual e o processo 

criativo sobre o espaço, contexto e histórico do estúdio de pintura. O texto de John Elderfield 

amplia o significado de estúdio, ramificando-o para oficio, guilda, studio, sala, oficina. 

Essas reflexões foram essenciais para a valorização e pesquisa dos artistas visitantes que 

atuaram dentro do ateliê tanto quanto individualmente. Como bolsistas de Iniciação Cientifica 

concluímos que, para o entendimento e produção de teoria necessitamos a prática, e para a 

exploração e desenvolvimento da prática necessitamos a teoria.  

 

 

  


