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Partindo do enunciado da obra e ensaio de Hito Steyerl (2013), a segunda edição da conferência
The Museum Reader incidirá sobre o lugar do Museu enquanto palco de confronto pelo domínio
político e económico, sob a influência de diversas forças sociais.
Através de um painel nacional e internacional de diretores, artistas, curadores e programadores,
procuraremos encontrar respostas que se traduzam em práticas alternativas de entendimento do
Museu, dando ênfase construtiva às tensões e conflitos inerentes à sua natureza.
Starting from Hito Steyerl’s statement in her work and essay (2013), the second edition of The
Museum Reader conference will focus on the place of the Museum as a stage of confrontation for
political and economic dominance, under the influence of various social forces.
Through a national and international panel of directors, artists, curators and programmers, we will
try to find answers that translate into alternative practices of understanding the Museum, putting
a constructive emphasis to the tensions and conflicts inherent in its nature.

Comissão Organizadora / Organizing Committee
Sandra Vieira Jürgens [Instituto de História da Arte, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas,
Universidade NOVA de Lisboa; FCT – Portugal Postdoctoral Research Fellow]
Emília Tavares [Museu Nacional de Arte Contemporânea – Museu do Chiado]
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Organização / Organization
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira/Museu do Neo-Realismo
Instituto de História da Arte, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade NOVA
de Lisboa

Programa / Programme
Disponível aqui. / Available here.

Inscrição / Registration
Todas as inscrições individuais e institucionais (incluindo nome completo, instituição, profissão
e/ou cargo) submetidas via e-mail até 27 de Novembro serão registadas:
themuseumreader@gmail.com. / All individual and institutional registrations (including full
name, institution, occupation and/or position) submitted via e-mail until November 27 will be
recorded: themuseumreader@gmail.com.

Informação / Information
Disponível aqui. / Available here.
Este evento é financiado por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a
Tecnologia no âmbito do projecto estratégico UID/PAM/00417/2013. / This event is funded by
national funds through FCT – Foundation for Science and Technology, within the strategic
project UID/PAM/00417/2013.

