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SINOPSE DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT SYNOPSIS 

DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR  - Nº CRÉDITOS ECTS 5 

Público das Artes 

A UC Público das Artes pretende atribuir ferramentas aos alunos na sua relação com o 

público das artes, em geral, e das artes performativas, em específico. Como futuros 

produtores culturais é essencial que desenvolvam o pensamento e espírito crítico, 

relativamente ao conceito mencionado, e compreendam o lugar que os diversos e 

diferentes públicos ocupam no campo das artes e da cultura. Serão estudadas obras com 

o propósito de introduzir os alunos a conceitos e teorias fundamentais sobre o público e, 

também, serão apresentados estudos de público já realizados ao longo dos anos. O foco 

serão sempre os públicos das artes performativas mas, também, os de cinema e televisão, 

para que os alunos saibam distinguir diferentes tipologias de público. Por fim, a UC 

pretende introduzir e debater os conceitos atuais e essenciais como a acessibilidade e a 

participação. 

 

CURRICULAR UNIT     - 5 ECTS CREDITS 

Arts Audience 

The purpose of the Arts Audience CU is to provide the students with the tools concerning 

their relationship with the arts audience in general and, specifically, the performing 

arts. As future cultural producers it is fundamental that they are able to develop thinking 

and  critical spirit  relative to the concept above and understand the place that the 

different audiences take in the field of arts and culture. We will study some works aiming 

at introducing concepts and fundamental theories relative to audiences, and some 

audience studies carried out throughout the years will also be presented.  The main 

focus, apart from the movie and tv audiences, will allways be on the performing arts 

audience so that the students can differentiate other audience typologies. Finally, the 

Arts Audience CU intends to introduce and debate the current and fundamental concepts 

such as accessibility and participation. 

 


