
18º SEMINÁRIO DE PESQUISA & EXTENSÃO DA UEMG

 18/10/2016

CIÊNCIAS HUMANAS ( PÔSTER )

NOME: SABRINA ALVES VIAL

TÍTULO:  UM OLHAR COMPARATIVO EM TORNO DE CHICA DA SILVA: A RELAÇÃO DIALÓGICA ENTRE ROMANCES E ARTES VISUAIS.

AUTORES: FREDERICO SILVA SANTOS, SABRINA ALVES VIAL, SABRINA ALVES VIAL, FREDERICO SILVA SANTOS

AGÊNCIA FINANCIADORA (se houver): PAEx

PALAVRA CHAVE:  CHICA DA SILVA, MITO, ROMANCE, ARTES VISUAIS

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivos principais realizar uma análise comparativa entre as representações da Chica da Silva nas obras Chica da Silva: Chica que manda (1966)

Agripa Vasconcelos, Xica da Silva (1976) Joaquim Felício dos Santos e Rei Branco, Rainha Negra: Chica da Silva, a ousada mulher do velho Tejuco (2008) Paulo Amador e

demonstrar relações entre as obras literárias com obras iconográficas apresentadas no projeto de extensão intitulado “CHICA: o poder de um mito e sua representação

multifacetada”. O Projeto “Chica” foi realizado em formato de uma exposição apresentada no período de 16 de maio à 16 de julho de 2016, na Casa da Chica da Silva, atual sede

do IPHAN, em Diamantina, Minas Gerais e contou com a participação de mais de 12 artistas e um total de 54 peças entre livros, pinturas, esculturas, gravuras, instalações, filme,

novela e musical. A exposição foi subdividida em três momentos principais, o primeiro da pesquisa, levantamento e catalogação do material existente, o segundo de compra,

consignação e empréstimo das obras e em seguida a montagem (elaboração de layout do banner e da exposição). A quantidade de referências específicas sobre a Chica da

Silva foi o elemento propulsor para o desenvolvimento da pesquisa, assim como a contemplação dos visitantes por obras específicas durante o acompanhamento do guia, o que

direcionou o interesse pela relação entre os romances de Vasconcelos (1966), Santos (1976) e Amador (2008) com SEVO (2016) escultura de Dayve Dupim, Sem título (2016)

desenho de Antônio de Araújo e A Teoria da Seleção Natural (2016) instalação de Frederico Santos. O presente trabalho pretende possibilitar um olhar multifacetado sobre

diferentes representações de Chica da Silva contribuindo, de fato, para o interesse não apenas sobre a obra literária já conhecida, mas também sobre a produção artística, quase

toda inédita. 

Projeto 1


