PAISAGENS CONTEMPORÂNEAS: CONTRACULTURA E RESISTÊNCIA
Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo
Área de Concentração Paisagem e Ambiente
Euler Sandeville Jr.
Jorge Bassani
Sextas-feiras, das 14 às 18 hs, na FAU Maranhão
A disciplina trata das manifestações culturais nos anos 1960 no Brasil e das
transformações comportamentais nessa década. Os temas do programa são
ensaios e não procuram esgotar ou oferecer uma visão histórica totalizante em
nenhum sentido, mas problematizar uma condição poética fundamental para
pensar a cultura contemporânea, os sonhos e ações que moveram os jovens em
um peculiar momento de nossa história em um movimento coletivo e dissonante,
fundando formas de sociabilidade, subjetividades criativas e irreverentes e de
vivenciar o espaço público. Propõe assim, além de invadir essas poéticas e suas
inquietações vividas, pensar a contribuição desse momento para a cultura atual,
em seus aspectos de assimilação e revolução comportamental.
PLANO DE AULAS (SUJEITO A MODIFICAÇÕES)
I. INTRODUÇÃO
09/08 Apresentação
•

•

OITICICA, Hélio. Situação da Vanguarda no Brasil (duas versões). Texto escrito para Propostas 66,
realizado na Biblioteca Municipal de São Paulo, tendo na Comissão organizadora Waldemar Cordeiro,
1966.
CORDEIRO, Waldemar. Uma nova variável para o modelo de organização territorial: a evolução dos
meios eletrônicos de comunicação. In Waldemar Cordeiro, uma aventura da razão. São Paulo,
MAC-USP, 1986, 161-165.

16/08 Como os nossos pais (sobre contracultura) - Euler
23/08 Antropofagia Concreta (neoconcretos e depois?) – Jorge
II-PROCESSOS SOCIAIS
30/08 O monumento não tem porta (o período 1957-1973) - Euler
06/09 SEMANA PÁTRIA
13/09 Entre Cardinales bonitas (sobre a cultura de massa, a imprensa etc.) – Jorge
20/09 Desci a rua Augusta a 120 por hora (sobre São Paulo nos anos 60) – convidado?
27/09 Surge afinal a questão: onde ficamos? (sobre Arquitetura no período) –
convidado?
III-PROCESSOS ARTÍSTICOS
04/10 Ter Ato (sobre teatro) – Jorge
11/10 Cracracracra Zumzumzuizozumzumzum ando meio desligado (sobre arte e
comportamento) – Euler
18/10 Outras sonoridades delirantes – Jorge
25/10 Blá blá blá ou Não respeita a sua mulher nem a sua propriedade (sobre alguns
filmes) – Euler
IV-VIVÊNCIAS E EXPERIMENTAÇÕES
01/11 FINADOS
08/11 MAUTNEER & PIVA – Jorge e Euler
22/11 HERANÇAS
29/11 HERANÇAS
06/12 ENCERRAMENTO

