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A disciplina propõe analisar as mediações em seus modos de
atuação nas mídias e na cultura. Será evidenciado que as
mediações possibilitam variadas leituras dos sistemas de signos que
constituem a cultura, levando-se em conta os padrões sociais,
econômicos, ecológicos e comunicacionais. Os processos de
mediação da cultura serão trabalhados em suas formas temporais e
espaciais, desde os processos relacionais entre natureza e cultura,
até a produção de imagens, imaginários e paisagens, incluindo
processos de curadorias.
Os projetos curatoriais, compreendidos enquanto redes de
discursos, acionam questões prementes na cultura contemporânea
e possibilitam diálogos entre diferentes campos do saber. Em seus
processos de criação, as práticas curatoriais adotam uma série de
procedimentos como coleta, arquivo, seleção, organização e
cartografia de dados. Nesse contexto, os projetos curatoriais
instauram modelos criativos de produção de conhecimento e são
vivenciados em variadas experiências comunicacionais no cotidiano
e nas redes sociais digitais. O conteúdo do curso engloba: imagem
e imaginário na cultura das redes (Belting, Leão); estetização do
mundo e capitalismo artista (Lipovetsky e Serroy); sociedade do
cansaço e psicopolíticas (Han); arte, consumo, subjetividade, redes,
afetos e políticas em fluxo (Foucault, Castells, Illouz); e projetos de
curadoria (Groys, Weibel, Cook, P. O’Neill, T. Smith, Nato
Thompson e Steve Dietz.) O método de trabalho da disciplina é
composto por aulas expositivas, discussão de textos e seminários. A
avaliação é processual e compreende: atividades em aula,
participação em discussões, leituras, exercícios, frequência e
pontualidade, apresentação de seminário e monografia individual.
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