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Comitê de Bibliotecas de ARTE 
 
Este comitê busca representar bibliotecas e organizações envolvidas com 
todos os formatos de documentação textual e visual para as artes visuais, 
incluindo artes plásticas, artes aplicadas, design e arquitetura. O Comitê realiza 
ações para aprimorar o acesso à informação sobre arte aos usuários das 
bibliotecas de museus, bibliotecas de arte ligadas a departamentos de arte das 
instituições educacionais, bibliotecas públicas, departamentos e agências 
governamentais, bibliotecas em centros culturais nacionais, faculdades, 
universidades dentre outros.  
 
Open Session do Comitê de Bibliotecas de Arte 
21 de agosto das 16h às 18h. 
Tema: Documentação de Arte e Transformações Sociais nos anos 1960 
 
1. Transforming the Vietnam War: Artists' reuse of published images and 

the destabilization of interpretation (1960-1972) 
 

Robert Heinecken, Periodical #5, 
1971.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte da imagem: https://hammer.ucla.edu/exhibitions/2014/robert-heinecken-object-
matter/#gallery_c8945cb3f953b2efa78552cfd2b0117f6acd536a 

https://hammer.ucla.edu/exhibitions/2014/robert-heinecken-object-matter/#gallery_c8945cb3f953b2efa78552cfd2b0117f6acd536a
https://hammer.ucla.edu/exhibitions/2014/robert-heinecken-object-matter/#gallery_c8945cb3f953b2efa78552cfd2b0117f6acd536a
https://2017.ifla.org/
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Amy E. Lucker, Institute of Fine Arts, New York University, United States 
Paper in English.  
 
Essa foi uma das apresentações mais marcantes da seção. Foram 
demonstradas algumas intervenções realizadas em revistas de grande 
circulação nos EUA, como a revista Life, por exemplo. O artista Robert 
Heinecken realizava intervenções em exemplares retirados de 
consultórios de dentista. As revistas eram devolvidas à circulação depois 
de terem as intervenções inseridas, geralmente imagens jornalísticas 
relacionadas à Guerra do Vietnam. Atualmente estes exemplares são 
raros e difíceis de localizar, o que reforça os desafios da documentação 
da arte contemporânea que não circula em meios institucionalizados. 
 
 

2. The Garbage Dump, God's Piglet and Other Documents of Hungarian 
Underground Art, 1960s-1990s 
 
Christina Peter, Frick Art Reference Library, United States. Paper in 
English  
Christina, que é de origem húngara, demonstrou coleções da Frick 
Collection de artistas marginais, durante o período comunista. 
 
 

3. From Global Protests to Local 
Archives in the Collection of the Getty 
Research Institute in Los Angeles 
 
Isotta Poggi, Getty Research Institute, 
United StatesVirginia Mokslaveskas, 
Getty Research Institute, United 
States. Paper in English  
 
As pesquisadoras do Getty focaram 
na questão dos documentos originais de arquivo, relacionados aos 
movimentos de Direitos Humanos, nos anos 1960 nos EUA, e também a 
outros eventos da época, como as manifestações pró-feminismo e 
Guerra do Vietnã. 
 
 
 

4. Feminist Visions in Video Art: from Wonder Woman to Miss 
Universe 
Liselotte Winka, Konstfack / University College of Arts, Crafts and 
Design, Sweden. Paper in English 
A riqueza de produção de vídeos feministas de 1960-1970, e sua 
influência em artistas dos anos 1990 na Suécia, foram exemplificadas 
pela exibição de pequenos trechos de obras de artistas como Martha 
Rosler.  

http://library.ifla.org/1676/1/123-lucker-en.pdf
http://library.ifla.org/1826/1/123-peter-en.pdf
http://library.ifla.org/1826/1/123-peter-en.pdf
http://library.ifla.org/1675/1/123-poggi-en.pdf
http://library.ifla.org/1828/1/123-winka-en.pdf
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Martha Rosler, Semiotics of the Kitchen, 1975. Still. Fonte da imagem: 
https://walkerart.org/magazine/u-of-m-student-responds-to-semiotics-of-the-kitchen 

 
 
 
Sessão aberta 
 

O Comitê organizou uma visita privada aos Arquivos do Museu de Arquitetura 

de Wroclaw. Além disso, houve uma sessão para apresentação de recursos de 

Pesquisa em Arte em Arquitetura, como o Art Discovery Catalogue Group e 

Getty Research Portal, e uma visita guiada ao Museu.  

 

 

         
Arquivo do Museu de Arquitetura de Wroclaw. Foto: Isabel Ayres 

 

 

O arquivo possui plantas históricas, do período pré-guerra e pré-comunista, e 

diversos documentos relacionados às construções de Wroclaw.  

 

http://ma.wroc.pl/en/
http://ma.wroc.pl/en/
http://artdiscovery.net/
http://portal.getty.edu/
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Documentos relacionados à vistoria dos edifícios, realizadas até 1944. 

 


