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“Dès qu’un support présente une surface inscriptible, l’homme semble désirer la recouv

rir pour l’embellir, c’est-à-

dire l’orner. L’ornementest potentiellement infini, rien ne lui échappe”. 

(Thomas Golsenne, “L’ornement aujourd’hui”, Images re-Vue. Histoire, Antropologie et Théorie 

de l’Art, 10, 2012) 

  

 

Os temas sugeridos para envio de propostas de comunicação a este Congresso são 

genericamente os seguintes, embora seja possível aceitar outros, que se revelem 

pertinentes e relacionados: 

 

 

1. Pensar o ornamento hoje: sentido, tendências e caminhos; 

2. Ornamento e artes decorativas de expressão portuguesa; 

3. Revivalismo, exotismo e ornamento; 

4. Ornamentistas e gravadores: criação, recepção e difusão; 

5. Ornamento e arquitectura: historiografia, teoria e actualidade; 

6. Mobilidade e transcontinentalidade: a migração das formas;   

7. Entre o sagrado e o profano. Apropriações, reinvenções e convivências; 

8. Intersecção, união e dissonância: literatura, música e artes visuais. 

  

 



 
 

Os interessados em participar no Congresso poderão enviar um resumo (máx. 500 

palavras), em português ou inglês e uma nota biográfica (máx. 250 palavras), até ao 

dia 30 de Abril de 2017, para o endereço iha.ornament2017@gmail.com 

Os participantes serão notificados no final de Maio de 2017 e o programa será 

apresentado em Junho de 2017. As línguas da conferência são o inglês, o português, 

o espanhol e o francês. 

  

Uma selecção de comunicações será publicada na revista digital do Instituto de 

História da Arte da FCSH/NOVA "Revista de História da Arte, Série W", uma 

publicação com peer-review. 

 

Inscrições (até 31 de Agosto 2017)     50,00 euros – Conferencistas 

                                                             40,00 euros – Participantes 

                                                             20,00 euros – Estudantes 

                                                             Gratuito –Estudantes da FCSH/NOVA 

 

Inscrições (após 31 de Agosto 2017)  75,00 euros – Conferencistas 

                                                             60,00 euros – Participantes 

                                                             20,00 euros – Estudantes 

                                                             Gratuito –Estudantes da FCSH/NOVA 

 

Para questões relacionadas com pagamentos e inscrições, envie um email 

para iha.ornament2017@gmail.com 

 

 

mailto:iha.ornament2017@gmail.com
http://revistaharte.fcsh.unl.pt/
mailto:iha.ornament2017@gmail.com

