Conferência / Lecture

Ruth Wilson Gilmore:
Big Things: Crisis, Value, and the Silver Bullet
16.09 | 19h00

Ruth Wilson Gilmore é Professora de Geografia no Programa de
Doutoramento do Graduate Center da City University of New York
e Professora Convidada da Escola Maumaus. O seu trabalho inclui
várias publicações e conferências, tendo sido distinguida por
diversas homenagens e prémios. Atualmente dedica-se a uma
pesquisa em torno das reconfigurações em grande escala da
paisagem, o modelo de Estado e o que ela chama de “infra
estrutura do sentimento”.
Big Things: Crisis, Value, and the Silver Bullet é uma investigação
crítica sobre os mitos e as realidades do conceito de destruição
criadora. Ruth Wilson Gilmore tem em conta o papel da indústria
da destruição do ponto de vista da acumulação primitiva, do
valor (troca, moral, uso), da prática da guerra e da edificação
dos lugares.
A conferência é em inglês e acontece no âmbito da exposição
Mute de Lukas Einsele, que decorre até 18.09.2011.

Lumiar Cité, Rua Tomás del Negro, 8A, 1750-105 Lisboa
Quarta a Domingo, 15h00 às 19h00
Lumiar Cité é um espaço da Escola Maumaus.
Tel./Fax +351 21 352 11 55, lumiarcite@mail.telepac.pt
www.maumaus.org

Ruth Wilson Gilmore is Professor of Geography at the Graduate
Center of the City University of New York, and Visiting Professor
at Escola Maumaus in Lisbon. Her work has included many publications, invited lectureships, honors, and awards. Her current
research focuses on large-scale reconfigurations of the landscape,
state form, and what she calls the “infrastructure of feeling.”
Big Things: Crisis, Value, and the Silver Bullet is a critical inquiry
into the myths and realities of creative destruction. She will consider
the role of industrialized killing in terms of primitive accumulation,
value (exchange, moral, use), war-making, and place-making.
The lecture will be in English and takes place in the context of
Lukas Einsele’s exhibition Mute, which runs until 18.09.2011.

Carris: 77 e 108, paragem Rua Helena Vaz da Silva
Metro: Lumiar (saída Estrada da Torre)

Lumiar Cité, Rua Tomás del Negro, 8A, 1750-105 Lisbon, Portugal
Wednesday to Sunday, 3pm to 7pm
Lumiar Cité is the exhibition space of the Escola Maumaus.
Tel./Fax +351 21 352 11 55, lumiarcite@mail.telepac.pt
www.maumaus.org
Bus: routes 77 and 108, stop Rua Helena Vaz da Silva
Metro: Lumiar (Estrada da Torre exit)
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