CALL FOR PAPERS
4 de Outubro de 2018
Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa, anfiteatro III
Prazo limite: 5 de Março de 2018
Língua oficial: inglês [apenas são aceites resumos em inglês. As apresentações serão obrigatoriamente em
inglês caso haja participações estrangeiras. Os artigos são publicados apenas em inglês]

_______________________________
O AzLab é um seminário mensal que decorre na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, cujo objectivo
é criar novas perspectivas de análise sobre questões relacionadas com o azulejo, entre as quais a investigação,
o inventário, o coleccionismo, a salvaguarda, a criação ou a divulgação do azulejo. O AzLab#42 especial é uma
conferência de um dia com call for papers.

_______________________________
O azulejo tem vindo a ser valorizado em Portugal, do ponto de vista teórico, desde a
segunda metade do século XIX, numa perspectiva que acentua, de forma crescente, a ideia
de especificidade e de identidade. Actualmente, o azulejo é reconhecido como uma das
artes que mais identifica a herança patrimonial portuguesa. Mas será que é mesmo assim?
Integrado no mês do azulejo e nas celebrações do ano europeu do património cultural, o
AzLab#42 pretende discutir as questões de identidade(s) relacionadas com o azulejo,
centrando a sua atenção em três eixos:
1. Azulejo: que identidade(s)?
2. A construção historiográfica da ideia de azulejo como arte identitária
3. Identidade nacional: o lugar do azulejo
1. Azulejo: que identidade(s)?
O azulejo português, assim como o uso do azulejo em Portugal, apresenta uma série de
características próprias que o distinguem dos seus congéneres produzidos e aplicados em
outros países.

São exemplo de características distintivas habitualmente referidas pela historiografia: a
permanência e o uso multisecular do azulejo em Portugal; a integração arquitectónica a par
do diálogo com a arquitectura e as outras artes que o azulejo potencia; a adaptação e
renovação constantes, em função do gosto e das mensagens de cada época; ser suporte de
imaginários e programas iconográficos; a diversidade de fontes iconográficas e a sua
reutilização; a permeabilidade às influências externas e a sua capacidade de resposta
inventiva.
Neste painel pretende-se debater os aspectos que funcionam, ou não, como elementos
identitários da azulejaria portuguesa, privilegiando-se comunicações de síntese que
equacionem a validade destes conceitos e discutam alguns dos aspectos enunciados acima
ou outros que se entendam relevantes neste contexto.
2. A construção historiográfica da ideia de azulejo como arte identitária
A ideia de identidade marca os principais textos sobre a azulejaria portuguesa desde os
meados do século XIX. Todavia, e muito embora se reconheçam os principais momentos
desta construção teórica, está ainda por fazer uma genealogia dos agentes que contribuíram
para a construção da ideia do azulejo enquanto arte identitária.
O painel 2 convida a analisar a forma como a ideia de identidade associada ao azulejo foi
construída e de que modo se cruza com a construção da ideia de nação, desde a segunda
metade do século XIX, quando o azulejo começou a ser reconhecido como factor
diferenciador da cultura portuguesa, até à actualidade.
3. Identidade nacional: o lugar do azulejo
O facto de o azulejo poder apresentar uma especificidade própria é suficiente para o tornar
um elemento identitário de uma cultura? A importância que hoje se reconhece ao azulejo, e
a forma como este marca a paisagem nacional, quer pela sua presença física, quer enquanto
imaginário e referente para um vasto conjunto de outras manifestações culturais e
artísticas, que vão desde a moda à culinária, é suficiente para tornar o azulejo um valor
identitário de uma cultura?
Várias abordagens têm sido seguidas nos últimos anos em diversas áreas do saber. Nesta
medida, o painel 3 convida à apresentação de propostas de comunicação que debatam este
significado identitário associado ao azulejo num contexto mais alargado, questionando o
seu papel no âmbito da cultura nacional e, sempre que se considere relevante, comparando
o azulejo com outras manifestações artísticas, como a música ou a literatura, entre tantas
outras.
Hashtag oficiais
#IdentidadesAzulejo #IdentitiesOfTheAzulejo #AzLab #RedeAzulejo #EuropeForCulture

SUBMISSÃO DE RESUMOS
Aceitam-se propostas entre 500 (mínimo) e 900 palavras (máximo) para apresentações de
15 minutos, seguidas de debate. Os resumos devem ser enviados para
redeazulejo@letras.ulisboa.pt até ao dia 5 de Março de 2018, acompanhados por uma
breve biografia (máximo 300 palavras) e 4 palavras-chave. A selecção das propostas, através
do processo de revisão por pares, decorrerá até dia 9 de Abril de 2018 e os participantes
serão informados do resultado nessa data. Os artigos para publicação em número especial
da revista ARTisON (ver http://artison.letras.ulisboa.pt), devem ser enviados até 4 de Junho
de 2018, de acordo com as normas específicas a enviadar aos autores e a comunicação da
aceitação, após revisão por pares, ocorrerá até 2 de Julho de 2018. Após o AzLab#42, e em
função de debate suscitado no decorrer da sessão, será aberto um período de revisão dos
artigos, que termina a 31 de Outubro de 2018.
Resumo: 500 palavras min. / 900 palavras máx.
Palavras-chave: 4
Nota biográfica: 300 palavras máx.
Nome e afiliação
Línguas aceites: inglês
Formato: word
E-mail de envio: redeazulejo@letras.ulisboa.pt (assunto: AzLab#42)
Comunicações: 15 min.
_______________________________
Datas importantes
Submissão de resumos: 5 de Março de 2018
Comunicação de aceitação: 9 de Abril de 2018
Submissão do artigo: 4 de Junho de 2018
Comunicação de aceitação: 2 de Julho de 2018
Inscrições: via Eventbrite (endereço a anunciar) até 20 de Setembro de 2018
AzLab#42: 4 de Outubro de 2018
Alterações de artigos: 31 de Outubro de 2018
Comunicação de aceitação: 20 de Novembro de 2018
_______________________________
ORGANIZAÇÃO
Rede de Investigação em Azulejo, ARTIS - Instituto de História da Arte, Faculdade de Letras,
Universidade de Lisboa
Museu Nacional do Azulejo
Amigos do Museu Nacional do Azulejo

COMISSÃO CIENTÍFICA [em construção]
Alexandre Pais
Museu Nacional do Azulejo (MNAz)
Alexandra Gago da Câmara
Universidade Aberta e Centro de História da Arte e Investigação Artística (CHAIA-UÉ)
Céline Ventura Teixeira
Université Paris-Sorbonne
Eva Maria Blum
Centro em Rede de Investigação em Antropologia (CRIA / ISCTE-IUL)
Clara Moura Soares
ARTIS - Instituto de História da Arte, Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa (ARTIS-IHA/FLUL)
João Pedro Monteiro
Museu Nacional do Azulejo (MNAz)
Luís de Moura Sobral
Université de Montréal
Marluci Menezes
Laboratório Nacional de Engenharia Civil
Rosário Salema de Carvalho
ARTIS - Instituto de História da Arte, Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa (ARTIS-IHA/FLUL)
Vítor Serrão - ARTIS
ARTIS - Instituto de História da Arte, Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa (ARTIS-IHA/FLUL)

_______________________________
COMISSÃO EXECUTIVA
Inês Leitão
ARTIS - Instituto de História da Arte, Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa (ARTIS-IHA/FLUL)
João Pedro Monteiro
Museu Nacional do Azulejo (MNAz)
Rosário Salema de Carvalho
ARTIS - Instituto de História da Arte, Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa (ARTIS-IHA/FLUL)

