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O Projeto “Ex Machina: Inscrição e Literatura” é parte
integrante do Grupo de Investigação “Mediação Digital
e Materialidades da Literatura” do Centro de Literatura
Portuguesa (CLP) da Universidade de Coimbra e tem por
missão promover o estudo de formas, práticas e processos
literários como sistema de inscrições de base tecnológica e
medial, teorizando a experiência da significação literária a
partir dos seus dispositivos.

Campos Temáticos
1. Ex Machina:
escrita & inscrição
a) A cena da escrita como espaço
de inscrição do sujeito
e de invenção poética.
b) Processos de lectoescrita
na construção da experiência literária.

A datilografia alterou a relação da mão com a escrita,
intensificando a consciência do código alfabético nos
processos de composição literária. O computador e
o processador de texto acentuaram as modificações
introduzidas pela máquina de escrever, codificando
e programando a escrita. A consciência acrescida da
mediação técnica nos processos de produção simbólica,
decorrente da generalização da reprodutibilidade digital e
das redes de telecomunicação no mundo contemporâneo,
permitiu desnaturalizar os dispositivos comunicacionais
anteriores, como a imprensa e o livro ou o cinema e a fotografia, e reperspetivá-los a partir dos modos maquínicos
de inscrição da palavra e do real. O poder simulatório e
combinatório da tecnologia digital incrementou formas de
criação literária de tipo metamedial e intermedial.
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Assim, concede-se especial importância ao
acoplamento entre as tecnologias analógicas
e digitais de inscrição enquanto sistemas de
notação e os processos de invenção literária,
tendo em atenção o contexto de proliferação
medial das práticas de escrita.
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2. Ex Machina:
intermedialidade & inscrição
a) Exploração interartística e intermedial da textualidade:
a condição medial e os processos
de inscrição verbal e visual.
b) Relação entre literatura e imagem
técnica (fotografia, cinema, televisão,
imagem digital) e presença
do literário como inscrição.

3. Ex Machina:
computação & inscrição
a) O universo de práticas
literárias computacionais.
b) Modos de processualidade medial
e verbal da literatura digital.
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9h15
Abertura
9h25 — 10h15
Conferência Inaugural
Presidência da mesa:Paulo Silva Pereira
Rui Torres
P(r)o(bl)emas @ telePoesis > Práticas & Processos
na Programação de Poesia
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10h15— 11h30
Sessão 1
Moderadora: Ana Maria Machado
Diogo Marques
Gestos de Subversão. Estratégias de significação
e afecto no Experimentalismo Poético
Bruno Ministro
O rasto, o gesto e o resto:
copy art entre legibilidade e ilegibilidade
Ana Marques da Silva
Auralidade e poesia ciborgue:
ler a voz e dizer a escrita

14h30 — 15h50
Sessão 3
Moderador: António Sousa Ribeiro
Carolina Martins
Todos os caminhos vão dar a Roma?
Vertigem e competição nos Hypercomics
Maria Cecília Magalhães
Entre recortes, montagens e costuras:
o mundo imaginado é um mosaico
Fábio Waki
A violência ética nas redes sociais: do relato
de si ao essencialismo em massa
INTERVALO

16h10— 17h30
Sessão 4
Moderador: Pedro Serra
Sofia Madalena Escourido
Possivelmente Acácio Nobre:
encenar, inscrever, inventariar e catalogar um anónimo
Tiago Santos
O VisualMaterial de Cidade-City-Cité
Rui Silva
O livro como artefacto.
O objecto editorial como extensão de um projecto expositivo
Ana Albuquerque e Aguilar
As cicatrizes do tempo:
leitura, inscrição e memória num epitáfio de Kavafis

INTERVALO

11h50 — 13h10
Sessão 2
Moderador: Osvaldo Manuel Silvestre
Bruno Fontes
Qualquer coisa de intermédio: imagens de escrita
no filme Conversa acabada (João Botelho, 1981)
Gustavo Ramos de Souza
O cinema se faz palavra:
O Livro das Ilusões, de Paul Auster
Raquel Gonçalves
A fotografia e o alfabeto como cartografia
da (des)ordem. O jogo fotográfico
em Matteo Perdeu o Emprego, de Gonçalo M. Tavares
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INTERVALO
17h45—18h30
Conferência de Encerramento
Presidência da Mesa: Manuel Portela
Jorge Martins Rosa
A Tecno-Inscrição no Imaginário da Ficção Científica pré-1970

