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EDITORIAL

Esta 32a edição de Porto Arte oferece
o Dossiê intitulado As tecnologias na arte
e as expressões do múltiplo, organizado por
Maristela Salvatori, trazendo à pauta algumas
possibilidades e diferentes visões sobre o
múltiplo hoje. Num momento caracterizado
por tênues fronteiras e sistemáticos
cruzamentos, a temática vem sendo tratada
em linha de pesquisa do Programa de PósGraduação em Artes Visuais do Instituto
de Artes da UFRGS e dentro do grupo de
pesquisa Expressões do Múltiplo (CNPqUFRGS). Foca a criação e reflexão sobre
procedimentos técnicos do múltiplo,
como a fotografia e a gravura, e apresenta
distintas abordagens de artistas frente à
reprodutibilidade, investigando questões
que envolvem as dicotomias múltiplo/único
e processos manuais/processos digitais.
Resultado de colaboração interinstitucional, o Dossiê conta com artigos dos
artistas pesquisadores canadenses Bernard
Paquet, que analisa uma série de pinturas
recentes sob a ótica da multiplicação, Jocelyne
Alloucherie e Nicole Malenfant, que questionam conceitos sobre o múltiplo, a primeira
a partir de experiência pessoal, a segunda
pelo viés das mudanças no cenário artístico
a partir da década de 1970. Conta também
com uma conversa dos ingleses Paul Coldwell
e Paul Laidler sobre processos de criação
e novas tecnologias, sendo ainda integrado
por textos dos brasileiros Eduardo Vieira da
Cunha, que traça um paralelo entre processos

The 32nd edition of Porto Arte offers
the dossier entitled Technologies in art and
expressions of the multiple, organized by
Maristela Salvatori, bringing up some possibilities and different visions of the multiple
today. In a time marked by tenuous borders
and systematic intersections, the subject has
been studied in one of the research lines
of the Visual Arts Graduation Program at
the Institute of Arts, UFRGS and within the
research group Expressions of the Multiple
(CNPq-UFRGS). It focuses the creation and
reflection on technical procedures of the
multiple, such as photography and printmaking, and presents different artist approaches on reproducibility, investigating issues
that involve the multiple/single and manual
processes/digital processes dichotomies.
Result of inter-institutional collaboration,
the dossier includes articles from Canadian
artist-researchers Bernard Paquet, who
analyses a series of recent paintings under
the perspective of multiplication, Jocelyne
Alloucherie and Nicole Malenfant, who
question concepts of the multiple, the
first from her personal experience and
the second by the perspective of changes
in the art scene after the 1970s. It also
presents a conversation with English artists
Paul Coldwell and Paul Laidler on creation
processes and new technologies, and texts by
Brazilian artists Eduardo Vieira da Cunha, who
draws a parallel between processes of making
art based on Paul Valéry, Maristela Salvatori,

de instauração da obra de arte, com base em
Paul Valéry, Maristela Salvatori, que apresenta
um relato da pesquisa Imagens em trânsito,
e Paula Almozara, que aborda o projeto de
pesquisa Paisagem-Percurso. Conta ainda
com artigo de Flavya Mutran Pereira e Jander
Luiz Rama, mestre e mestrando do PPGAV/
IA/UFRGS, em torno de cruzamentos como
estratégia artística.
De forma complementar, integram a
seção de Textos desta edição as colaborações
da artista pesquisadora brasileira Maria do
Carmo de Freitas Veneroso, que realiza um
percurso no estatuto da gravura ao longo
do século XX, e do pesquisador português,
radicado na França, Jacinto Lageira, que
aborda a obra de Simon Starling a partir da
cópia, duplicação ou reflexo. Finalmente,
Notas de Leitura sobre o livro Heloisa
Schneiders da Silva: obra e escritos, organizado
por Mônica Zielinsky, são apresentadas pela
pesquisadora brasileira Annateresa Fabris.

who presents a report of her research
Transiting Images, and Paula Almozara, who
approaches the research project LandscapePath. Also included is an article by Flavya
Mutran Pereira and Jander Luiz Rama,
master and doctor at the PPGAV/IA/UFRGS,
concerning intersections as an art strategy.
Complementarily, this edition’s text
section presents collaborations from
Brazilian artist-researcher Maria do Carmo
de Freitas Veneroso, who takes us on a
journey through the statute of printmaking
throughout the 20th century, and Portuguese
researcher based in France Jacinto Lageira,
who approaches the art of Simon Starling
from copy, duplication or reflection. Finally,
reading notes on the book Heloisa Schneiders
da Silva: work and writings, organized by
Mônica Zielinsky, are presented by Brazilian
researcher Annateresa Fabris.
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