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A CARTOGRAFIA NO ATO DE DELINEAR TERRITORIALIDADES. Cristina T. Ribas, Maria Amélia B. 
Garcia (Projeto Territorialidades na Arte Contemporânea: Cartografias de Subjetividades, Instituto de Artes, 
Departamento de Artes Visuais, UFRGS). 
A constante dissolução dos limites geográficos, temporais e culturais na contemporaneidade, causada pelo impacto 

das novas tecnologias e pela rapidez nas formas de comunicação, estabelece uma permeabilidade cultural entre populações de 
distintos territórios. Entretanto, cada vez mais, a impossibilidade de apreensão total dos fenômenos que podem ocorrer no planeta 
de forma simultânea torna-se uma realidade. Partindo-se desta reflexão, observou-se a grande incidência no uso de mapas na arte 
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contemporânea, o que pode ser visto como uma tentativa de reafirmar referências espaço-temporais que se encontram 
relativizadas. Isto leva a crer numa reconstrução do território pelo artista, em que questões ligadas à identidade, política, memória 
e limites geográficos são evidenciados. O objetivo desta pesquisa é documentar, através de determinadas abordagens conceituais 
— Paisagem, Memória e Cartografia —, a produção de artistas plásticos latino-americanos, cujos trabalhos estejam imersos 
conceitualmente na noção de delineamento de uma territorialidade. Até o momento realizaram-se buscas bibliográficas em 
diversas fontes, como livros, catálogos, revistas e internet, para a definição do termo “cartografia”, utilizando-se referências em 
distintas áreas do conhecimento, como Sociologia, Psicologia e Geografia. Vários artistas serão estudados por esta pesquisa, entre 
eles Anna Bella Geiger, Carlos Capelán, Guillermo Kuitca e Antonio Dias, estando agrupados porque suas produções 
caracterizam distintas formas de definição de uma territorialidade específica. Por fim, esta pesquisa cumpre também a importante 
função de documentar a produção contemporânea em artes visuais no território da América Latina, refletindo sobre questões 
conceituais e elaborando ensaios críticos. A criação de uma página na internet é um dos meios de divulgação dos resultados desta 
pesquisa, a qual está sendo feita pela equipe de pesquisa. 
 




