
 

 

   

 

CHAMADA DE ARTIGOS 

 

O ARTIS, Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa irá publicar, 

durante o presente ano de 2018, o Nº 7 da ARTis ON, uma revista eletrónica consagrada à divulgação 

de estudos de História da Arte, de Ciências do Património e dos Mercados da Arte. 

ARTis ON é uma revista científica anual, publicada apenas em formato digital, aberta à colaboração de 

todos, académicos, estudantes, técnicos do património, agentes do mercado da arte, etc., com a 

finalidade de divulgar estudos emergentes, que se destaquem pela sua qualidade e originalidade. 

Dedicada à pluralidade de temas que envolvem a Arte e o Património, tanto nacionais como 

internacionais, a ARTis ON compreende um Caderno Temático e uma secção de Varia, destinada a 

pequenos artigos, como recensões, notícias de descobertas recentes, novidades decorrentes de 

projetos de investigação, entrevistas, etc. 

A aposta no formato digital e na possibilidade de publicação de artigos em diversas línguas 

estrangeiras (inglês, espanhol, francês e italiano) visa alargar a divulgação da revista e permitir a 

publicação por parte de autores estrangeiros. 

O novo número terá como tema ARTE & PODER. Trata-se de um assunto tão atual quanto pretérito, 

que levanta inúmeras questões que transcendem fronteiras culturais e temporais.  

http://www.artis.letras.ulisboa.pt/default.aspx


Numa dinâmica de reciprocidade, mas também de grande paradoxalidade, a relação entre a arte e o 

poder, tanto pode ser de aliança, como de contestação, dado o poder e eficácia comunicacional que a 

arte, nos seus vários domínios, detém. Das artes plásticas à arquitetura, passando pela música, pelo 

teatro, pela literatura ou pelo cinema, é pois fundamental que se compreenda o contexto em que cada 

obra de arte é criada e exibida, bem como o seu impacto na opinião pública e na sociedade, numa 

abordagem transtemporal que considere todo o seu período de existência. 

A relação entre arte e poder poderá ser, assim, analisada em contextos e perspetivas múltiplos, onde 

se considerem, nomeadamente, as implicações políticas das criações artísticas; a arte como 

instrumento de propaganda política; expressões de poder na imagem das cidades; a arte como um 

ideal de liberdade do seu criador contra as correntes e ideologias dominantes; as mulheres artistas 

contra uma história da arte dominantemente masculina; os estatutos dos mecenas, colecionadores, 

galeristas, antiquários e outros agentes do mercado de arte; a arte como mercadoria; evoluções 

conceptuais, materiais e técnicas associadas ao poder interventivo da arte; ou o poder da arte de se 

apropriar de gestos iconoclastas dirigidos contra si mesma, como sucede na arte contemporânea. 

São todas estas vertentes que o novo número da ARTis ON pretende tratar, desafiando os 

investigadores a adotar uma abordagem ampla do tema da Arte & Poder, mas também do Poder da Arte 

no curso dos séculos até à atualidade. 

 

Serão aceites, até 15 de setembro de 2018, artigos relacionados com o tema, segundo as normas da 

revista, disponíveis em: 

http://www.artis.letras.ulisboa.pt/multimedia/ficheiros/publicacoes/ARTis%20ON%20-

%20NORMAS%20DE%20PUBLICA%C3%87%C3%83O.pdf 

Dentro do mesmo prazo, serão também aceites pequenos artigos destinados à secção da Varia, que 

não terão que ser subordinados ao tema central da revista. 

Todos os materiais devem ser enviados para os seguintes endereços eletrónicos: 

revistaartison@letras.ulisboa.pt e claramourasoares@letras.ulisboa.pt 

Para artigos cujo tamanho do ficheiro seja igual ou superior a 1MB, o envio deve ser feito através de 

um sistema de partilha (Wetransfer, Dropbox,  Meo cloud, One Drive, etc.). 
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