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tópicos/projeto em desenvolvimento:

- O projeto será desenvolvido em Guantánamo/
Caimanera - Cuba - em maio de 2012 [entre os 
dias 23 e 30]
- Acontecerá o mais próximo do território/base 
militar americana: floresta, rua, muro em volta 
da base, mercados etc.
- É um projeto que não existe necessariamente 
como “evento”, pelo contrário, foge da ideia de 
“exposição como única possibilidade de visibi-
lidade”. 
- O lugar estrutura as obras e a carga simbóli-
ca é metade do projeto.
- O público, nesse caso, não tem acesso a tudo, 
têm trabalhos imateriais e outros diluídos no 
funcionamento da cidade.
- Vídeos serão apresentados em um pequeno 
aparelho e direcionados a base.
- O projeto não produzirá registros visuais dos 
trabalhos e tão pouco do lugar de instalação/
execução.
- Únicos registros: texto curatorial posterior 
em forma de relato de viagem e lista de artis-
tas e obras.
- Circulação de dados fora dos interesses do 
estado. O projeto poderá ser interpretado como 
ilegal ou como um ato terrorista.
- Lembrar: crachá falso. [Bienal de la Habana]
- Estado de exceção nos dois sistemas políti-
cos: Cuba/EUA, não existe isenção.
- Não há vencedor/perdedor. 
- Curadoria site/time specific.
- “Espectador Emancipado” - Rancière.
- “Estado de Exceção” - Agamben.
- “Anomia” [entre Durkheim e Merton]

[...]

topics/project in progress

- The project will be developed in Guantánamo/
Caimanera - Cuba - May_2012 [between 23 - 
30], near american military base: florest, stre-
et, wall around of base, supermarket etc.

- The project is not necessarily an “event/exhi-
bition”. More than that, it simply does not belie-
ve in the “exhibition is an unique possibility to 
show the work” idea.
- The place is important to the works and the 
symbolic charge is half of the project.
- The public, in case, doesn’t have access to 
all propositions: immaterial work and invisible 
project in the city.
- Videos will be shown in a small appliance and 
targeted to U.S. base.
- The project won’t have a visual records of the 
works and so little of places of execution/ins-
tallation.
- Records/Documentation: post curatorial text 
[travel report] and artists/works list.

- Informations and objects out of dominion the 
State. The project will be interpreted as illegal 
and terrorist act.
- Ops: false ID. [Bienal de la Habana]
- State of exception in both political systems: 
CUBA/EUA, there isn’t exemption.
- There isn’t winner/loser.
- Curatorial project site/time specific.
- “The Emancipated Spectator” by Rancière.
- “State of Exception” by Agamben.
- “Anomie” [between Durkheim and Merton]

[...]
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ONLY ENEMIES SPEAK THE TRUTH
video
2011

“Sometimes instability is a necessary evil, and you need it to have 
stability. Nothing feels certain these days, not least in Egypt, Tu-
nisia, Spain or the United States of America, and conversations 
about the uprisings often mention the French Revolution, which 
required long years to usher in a new order.These revolts have 
rechanneled anger, humiliation, and indignation at political di-
senfranchisement, social exclusion and the absence of the pro-
verbial loaf of bread into socially constructive and associative 
energy. The collapse of today’s governments and ideologies is 
bringing us to a necessary disorder. In these video colour dra-
wings of national flags, that belong to countries that are now in a 
process of transformation,become black when colour is 
applied on the top paper”. [AV]
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MANãNA
2012

1
“Na língua japonesa, “amanhã” é a soma dos ideogramas 
“claridade” e “dia”. 
Reza a lenda que dentre os imigrantes japoneses que vive-
ram no Brasil, havia aqueles com o costume de desenhar 
ideogramas no ar para não esquecê-los. Não cabia a fala 
após um dia de trabalho, tampouco a escrita. Contava-se 
com os dedos e o céu ou, quase sempre, o lampião.

2
Instruções para “Manãna”:
   a) Conte as estrelas no céu entre Havana e Guan-
tânamo;
    b) Compare-as com as estrelas que encontrar en-
tre Guantânamo e Havana;
    c) Faça as contas;
    d) Desenhe o resultado.
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TÉCNICA DE APARECIMENTO
espelho
2012

Reconfigurar a paisagem e reintegrar à Cuba, o que é de 
Cuba.
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VOCê NãO É O qUE PENSA SER - MANTRA DA NEGAçãO
texto
2012

“Texto impresso a ser transportado em algum bolso 
do vestuário durante toda a execução do projeto. Es-
crito em forma de aforismos, pretende transformar 
seu portador, pela simples lembrança recorrente de 
seu conteúdo, em um “curador-peregrino”, suge-
rindo  comparações entre Caimaneira/Guantánamo/
Caimaneira e os caminhos religosos como o de San-
tiago de Compostela.”. [D]

 
 
 
Você não é o que pensa. 
 
Também não é o que fala, o que ouve, o que vê. 
 
Você não é o que sente, o que come, o que pensa ser. 
 
Não se iluda: você não é o que dizem nem o que julgam de você. 
 
Você não é o que acredita nem o que acreditam que seja. 
 
Se você tem dúvidas a respeito de si, imagine os outros. 
 
As opiniões sobre você não coincidem com as suas. 
 
Sua sombra no mundo dependerá do ponto de vista de quem a vê. 
 
O que pensam de você muda a todo instante e não haverá duas sentenças iguais, nem hoje nem amanhã. 
 
As crenças mais sólidas não perdurarão. 
 
Toda convenção é burra e passageira. 
 
Pagar R$ 5,00 pelo quilo de maçã é tão arbitrário quanto fora pagar pelas indulgências e a felicidade eterna. 
 
A Vida como comércio é uma fantasia. 
 
As relações afetivas não são baseadas em trocas de afeto. 
 
O presente é uma ilusão da memória: tão fugaz que virtualmente inexiste. 
 
O passado é constantemente recontado. O futuro, reinventado. 
 
Impossível garantir qual foi ou será seu legado ou como contarão sua estória. 
 
Não são os fatos que explicam o Homem para si mesmo, mas a memória.  
 
E a memória é subjetiva e transeunte. 
 
Todo apego frustra, porque o apego é inviável e impossível. 
 
Você não é o que possui nem o que não possui. 
 
A dúvida é dádiva de quem está vivo. 
 
É necessária a negação de toda identidade para que o Espírito se revele. 
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Aq81
objeto e web arte
2012

modelo terrorista [terrorist model]
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Guantanamo_Bay_
detainees_accused_of_possessing_Casio_watches
http://www.gizmodo.com.br/conteudo/quem-usa-este-
relogio-de-pulso-da-casio-pode-ser-terrorista/

O curador terá em sua posse um relógio que emitirá 
de tempos em tempos sinais luminosos. Avisos para 
que não se esqueça da invasão que a artista fará em 
seu site. O acesso à internet será precário no período 
da viagem e as mudanças não terão o controle de seu 
proprietário.



EDWIN
SáNCHEZ 
Vive e trabalha em ######################

DISAPPEARANCES
afiches
2010

O trabalho é composto por um vídeo, tendo a possibilidade 
de cartazes como parte integrante do projeto.
The work consist of video and posters.

posters/video made from interviews where conflict 
actors who are now re-inserted to civil life, narrate 
using drawings the mechanisms of terror, execution 
and manipulation of bodies used by illegal groups in 
Colombia

http://www.edwin-sanchez-direct.blogspot.com/2011/09/
disappearances.html
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M2
linha e pregos
2011

Um metro quadrado delimitado por uma linha ver-
melha: dentro/fora.
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SEM TíTULO (SÉRIE ESTUDO S/ LIMITE E CONSTRUçãO 
DE UM CAMPO)
sal
2012

”Antigamente, para apagar um campo ou mesmo 
‘neutralisá-lo‘ era comum o uso de sal como arma. 
Esse era jogado à terra para torna-la ácida e então 
infértil, rebaixando-a a condição de deserto afastan-
do pessoas daquele lugar. A ação de colocar sal num 
território era realizada por escravos, trabalhadores 
em sua maioria de engenhos de açúcar, que por sua 
vez eram trocados por sal”.
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PROYECTO
GRUPO ETCÉTERA

Internacional ERRORISTA
TODOS SOMOS ERRORISTAS

No ha de ser definido…
Imagine usted lo que viene después…
Etcétera… es la palabra que quiebra el sistema lingüístico 
Etcétera… cierra y abre el discurso
Etcétera… «es» en todos los idiomas
Por lo tanto es un aliado en todo el mundo
Etcétera… es tiempo presente
Sus miembros no pueden ser contados
Etcétera… es singular y plural, femenino y masculino
Etcétera… se suma se resta se divide y se multiplica
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SANTO
1870/2012

“Despite the doubts, according to the most popular 
and accepted version, this Robin Hood with a Mexican 
accent, was born in Sinaloa in about 1870. At some 
point he became a thief, hiding in the mountains of 
Culiacán and robbing those who had the most that 
could be shared among the neediest, and who in ex-
change granted him the protection of their silence. 
But he was betrayed and executed in 1909.”
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SEM TíTULO
som
2012

18h25 é o tempo gasto de ônibus entre Havana e 
Guantánamo. “Não me lembrava exatamente da his-
tória da Eroica, mas revendo, era para ser dedicada 
a Napoleão, mas Beethoven voltou atrás depois que 
ele se tornou imperador. Durante o trajeto HAV-GUA 
a Eroica deverá ser ouvida por você ou por outra pes-
soa a quem você ofereceria os fones.” [JK]
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TRANSIMANêNCIA
comedouro e captação sonora
2012

Um ornitólogo observando os pássaros cubanos. 
Os artistas esperam que os pássaros contem o que 
acontece do lado de lá do muro.
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SEM TíTULO
bloco com folhas destacáveis
2012

Instruções: receitas de doce, como tirar leite de pe-
dra, construção de uma catapulta, traje de camufla-
gem, arma caseira ou uma macumba/simpatia.
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COMPLEXO DO ALEMãO
passaporte
2008

Um passaporte para um lugar que não existe como 
território oficial. Paisagem delegada a invisibilidade 
pelas políticas públicas [assistencialista/pacificado-
ra/corruptível]. Um estado-nação próprio: novas leis 
e convivência.

Foto: Vicente de Mello
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YO ESTUVE EN EL TORITO
Serigrafía sobre playeras
2010

“El Torito” es un centro de detención para sanciones 
administrativas y de Integración Social localizado en 
la Ciudad de México. Las principales causas de ingre-
so son: ingestión de bebidas alcohólicas en lugares 
públicos no autorizados, manejo de vehículos auto-
motores bajo la influencia del alcohol, por impedir o 
estorbar de cualquier forma el uso de la vía pública, 
la libertad de tránsito o de acción de las personas, 
siempre que no exista permiso no causa justificada, 
orinar en la vía pública, exposición indecente, entre 
otras. [RGC]



vICTOR
JARA
Vive e trabalha em ######################

LA PARTIDA
som - álbum “El Derecho de Vivir En Paz”
1971

Músico/trabalhador/cidadão social.
Pinochet com o golpe de Estado depôs Allende. Per-
sonagens foram mortos pelo novo poder instaurado.

http://www.youtube.com/watch?v=gw1mju8VsPc&feature
=related



WAGNER
MORAlES
Vive e trabalha em ######################

THIERRY 
video
2012 

Filme em curta- metragem, silencioso, em preto e 
branco. Um homem cego de meia- idade anda pelas 
ruas da cidade. A câmera, acoplada ao steadycam, 
registra o homem de frente, tentando acompanhar a 
fluidez e a precisão dos seus movimentos durante o 
deslocamente pelo espaço. [WM]



RENAN ARAUJO (1987)
Vive e trabalha em Ribeirão Preto - São Paulo - Brasil
www.renanaraujo.com // renanaraujo2002@yahoo.com.br

Artista e curador independente. Bacharel em Comunicação 
Social pela Universidade de Ribeirão Preto - UNAERP. Des-
de 2005, participa de projetos e exposições coletivas no Brasil, 
Peru, Venezuela e Espanha. Como artista, utiliza diversos su-
portes: instalação, fotografia, som, intervenção, performance 
e web. Como curador tem interesse em métodos ilegais, sis-
temas de poder e esquemas fora da noção de arte. Realizou 
curadorias para o Paço das Artes - SP e Santandar Cultural de 
Recife [projeto Novos Curadores, com orientação de Cristiana 
Tejo], SESC - Serviço Social do Comércio e USP - Universida-
de de São Paulo [Faculdade de Medicina]. Atualmente rece-
be orientação de Adriano Pedrosa para o projeto “Laboratório 
Curatorial”.
É CEO e fundador do BORDEL - www.b-o-r-d-e-l.com

CURADORIAS
2012 - Técnicas de desaparecimento - Guantanamo - Cuba/EUA 
- próximo a [near] GITMO [maio]
2012 - Seção especial na sp-arte [special section at sp-arte 
fair] Laboratório Curatorial / orientação de Adriano Pedrosa  
[curatorial laboratory project] Pavilhão da Bienal - São Paulo 
- Brasil [may]
2011 - ARSêNICO - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - 
USP - SP - Brasil
2011 - 748.600 - Espaço Cultural Santander - Recife - PE - Brasil
2011 - 748.600 - Paço das Artes - SP - Brasil
2011 - Página Inicial - SESC Ribeirão Preto - SP - Brasil e World 
Wide Web
2011 - Medida de fluxo do pistão giratório - SESC Ribeirão Preto 
- SP - Brasil

RESIDêNCIA CURATORIAL
2012 - [ R.A.T.] Residencias Artísticas por Intercambio - Cida-
de do México [maio]

EXPOSIçãO INDIVIDUAL
2006 - Renan Araujo, SESC Ribeirão Preto - SP - Brasil

EXPOSIçõES COLETIVAS SELECIONADAS
2012 - Publicação RECIBO 33 COM RUíDO // editor Traplev 
(Roberto Moreira Junior) / co-edição Raquel Stolf
2011 - Faça algo errado; e diga que fui eu que mandei fazer - 
SESC - Joinville - SC - Brasil
2011 - Loja 99 - Galeria Homero Massena | Secretaria de Cultu-
ra do Estado - Vitória - ES - Brasil
2010 - IN-SONORA - VI Muestra de arte sonoro e interactivo - 
Madrid - Espanha.
2010 - ((( ESTA CASA ESTA SONADA ))) - X Velada de Santa 
Lucia - Maracaibo - Venezuela.
2009 - A5IM´TRIA | Centro Fundación Telefónica - Lima e Teatro 
del Centro Cultural Peruano Norteamericano - Arequipa - Peru
2009 - Sobre as águas, a solidão e o olhar - Galeria Homero Mas-
sena | Secretaria de Cultura do Estado - Vitória - ES - Brasil
2008 - 33° SARP – Salão de Arte de Ribeirão Preto – MARP – 
Museu de Arte de Ribeirão Preto – SP - Brasil
2007 - Arte Pará - Museu do Estado do Pará (MEP), em parce-
ria com Luciana Ohira e Sérgio Bonilha, Pará  - Brasil
2007 - VERBO 07, Galeria Vermelho - SP  - Brasil

PRêMIOS
2010 - Novos Curadores - SP - Brasil
2008 - Prêmio aquisitivo na 11ª Bienal de Artes Visuais de San-
tos, Santos - SP - Brasil
2007 - Bolsa de produção artística do SPA das artes Recife, 
Recife - PE - Brasil [coletivo soco na pomba]



RENAN ARAUJO (1987)
Lives and works in Ribeirão Preto - São Paulo - Brazil
www.renanaraujo.com // renanaraujo2002@yahoo.com.br

Is an artist and independent curator with a bachelor’s degree 
in social communication from Universidade de Ribeirão Preto 
– Unaerp. Since 2005, has been taking part in collective sho-
ws and projects in Brazil, Peru, Venezuela and Spain. In his 
works as an artist, deals with different supports: instalation, 
photography, sound, intervencion, performances and web. In 
his curator projects have interest in illegal methods, power 
and systems outside in art space. Curated exhibitions by Pa-
ços das Artes and Santander Cultural [inside Novos Curadores 
project, orientation by Cristiana Tejo], SESC - Serviço Social do 
Comércio and USP - University of São Paulo [Medicine course]. 
Currently is receiving orientation to the “curatorial laboratory 
project” by Adriano Pedrosa.
Is CEO, founder & president BORDEL - www.b-o-r-d-e-l.com

CURADORIAS [CURATED BY]
2012 - Técnicas de desaparecimento - Guantanamo - Cuba/EUA 
- próximo a [near] GITMO [may]
2012 - Seção especial na sp-arte [special section at sp-arte 
fair] Laboratório Curatorial / orientação de Adriano Pedrosa e 
Rodrigo Moura [curatorial laboratory project] Pavilhão da Bie-
nal - São Paulo - Brasil [may]
2011 - ARSêNICO - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - 
USP - SP - Brasil
2011 - 748.600 - Espaço Cultural Santander - Recife - PE - Brasil
2011 - 748.600 - Paço das Artes - SP - Brasil
2011 - Página Inicial - SESC Ribeirão Preto - SP - Brasil e World 
Wide Web
2011 - Medida de fluxo do pistão giratório - SESC Ribeirão Preto 
- SP - Brasil

RESIDêNCIA CURATORIAL [RESIDENCY]
2012 - [ R.A.T.] Residencias Artísticas por Intercambio - Cida-
de do México [may_2012]

EXPOSIçãO INDIVIDUAL [SOLO SHOW]
2006 - Renan Araujo, SESC Ribeirão Preto - SP - Brasil

EXPOSIçõES COLETIVAS SELECIONADAS [GROUP SHOWS]
2012 - Publicação RECIBO 33 COM RUíDO // editor Traplev 
(Roberto Moreira Junior) / co-edição Raquel Stolf
2011 - Faça algo errado; e diga que fui eu que mandei fazer - 
SESC - Joinville - SC - Brasil
2011 - Loja 99 - Galeria Homero Massena | Secretaria de Cultu-
ra do Estado - Vitória - ES - Brasil
2010 - IN-SONORA - VI Muestra de arte sonoro e interactivo - 
Madrid - Espanha.
2010 - ((( ESTA CASA ESTA SONADA ))) - X Velada de Santa 
Lucia - Maracaibo - Venezuela.
2009 - A5IM´TRIA | Centro Fundación Telefónica - Lima e Teatro 
del Centro Cultural Peruano Norteamericano - Arequipa - Peru
2009 - Sobre as águas, a solidão e o olhar - Galeria Homero Mas-
sena | Secretaria de Cultura do Estado - Vitória - ES - Brasil
2008 - 33° SARP – Salão de Arte de Ribeirão Preto – MARP – 
Museu de Arte de Ribeirão Preto – SP - Brasil
2007 - Arte Pará - Museu do Estado do Pará (MEP), em parce-
ria com Luciana Ohira e Sérgio Bonilha, Pará  - Brasil
2007 - VERBO 07, Galeria Vermelho - SP  - Brasil

PRêMIOS [AWARDS]
2010 - Novos Curadores - SP - Brasil
2008 - Prêmio aquisitivo na 11ª Bienal de Artes Visuais de San-
tos, Santos - SP - Brasil
2007 - Bolsa de produção artística do SPA das artes Recife, 
Recife - PE - Brasil [coletivo soco na pomba]



CURADORIAS // CURATED BY



Sandra Gamarra | “Les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras” (Lucas 19:40) III

Alberto Baraya // Alejandro Vidal // Anônimo 01 [traficante] // 
Anônimo 02 [Tarsila do Amaral] // Denise Alves-Rodrigues // 
Edwin Sanchez // Gusmão + Paiva // José Antonio da Silva // 
Milton Machado // Nuno da Luz // Pedro Reyes // Sandra Ga-
marra // Testemunha de Jeová

Exposição [Exhibition] AVANTE
Localidade [Local] Seção especial na sp-arte [special section at sp-arte fair] / Pavilhão da Bienal / São Paulo / Brasil
Laboratório Curatorial / orientação de Adriano Pedrosa e Rodrigo Moura
[curatorial laboratory project | orientation by Adriano Pedrosa] 
Ano [Year] 2012
+ Info    www.sp-arte.com

project / may_2012



A constatação de um mundo formado pelo enga-
no, pela imprecisão e por um futuro duvidoso: o 
passado que não é tão distante e um porvir que se 
faz presente. O que se procura com a proposição 
é um ambiente onde o ruído se faz meta: ações 
nulas e sistemas débeis - uma conformidade da 
falha aparente, seja pelo material empregado na 
construção do objeto, em situações de um mundo 
forjado ou numa tentativa de recriá-lo com outras 
perspectivas. O que existe na escala de mundo não 
se apresenta como solução, mas apenas evidencia 
o desvio de ordem. A exposição apresenta cami-
nhos para uma utopia/distopia, na qual podemos 
perceber um lugar onde as esperanças não se dão 
como horizonte de possibilidade e, ao mesmo tem-
po, o seu contraponto: o futuro como visão divina, 
uma terra onde o homem conviverá em harmonia 
com o leão. As ações quase sempre se apresentam 
como falidas, não querendo a resolução, mas sim a 
problemática. 
O Brasil é a sexta maior economia mundial, mas 
ainda fadado a posições distantes em seu desen-
volvimento e igualdade social. Em Avante a moral 
se faz transitória, sem a necessidade de existir um 
certo ou errado. Artefatos externos à noção de arte 
serão adicionados à exposição com a mesma im-
portância e valor; tais objetos não existem apenas 
como ilustração do caminho curatorial, mas pos-
suem sua própria lei e carga discursiva.
A grande questão de se pensar em um projeto 
em um curto espaço de tempo e montado espe-
cificamente para uma feira é: como não perder a 
autonomia frente a demanda de mercado? Como 
criar um discurso maior [político, crítico ou expe-
rimental] sem deixá-lo refém de ou subordinado 
ao sistema? É necessário um espaço de diálogo e 
questionamento, não se detendo apenas no que se 
coloca como verdade, tentando achar brechas e 
conflitos [mas nunca esquecendo de sua condição: 
estar dentro]. Talvez a exposição exista como uma 
homenagem ao fim que nos espera logo adiante. 
Talvez tenhamos falhado, o que é paradoxal em se 
tratando da perspectiva brasileira. 
O modernismo aqui se dá como horizonte de dúvi-
da, seu legado identitário e de economia nacional 
é colocado em cheque, a incerteza paira sobre o 
tropical. Conflito armado, ações sem justificativa, 
política de segurança e cultura do medo, resistên-
cia, terremoto forjado e cidades onde o convívio 
homem-animal é harmonioso, mas excludente. As 
coisas existem em uma mesma escala e patamar 
de sobrevivência. Tudo aparenta ser uma constru-
ção rumo ao nada, à espreita da ruína ou da gênese 
apocalíptica.

The awareness of a world made up of mistakes, 
imprecision and a doubtful future: past that is not 
so distant and a future that is already present. The 
aim of the proposal is an environment where noise 
becomes the goal: null actions and weak systems 
– a conformity of apparent failure, often due to the 
material used in the construction of the object, in 
situations of a forged world or an attempt to re-
create it with other perspectives. What exists on the 
scale of the world is not presented as a solution, 
but only evidences the deviation of order. The exhi-
bition presents paths not only for a utopia/dystopia 
– in which we can perceive a place where hopes 
are not a horizon of possibility – but also its coun-
terpoint: the future as a divine vision, a land where 
man will live in peace with the lion. The actions are 
almost always presented as failures, seeking to 
problematize rather than to find a solution. 
Although Brazil’s economy is the sixth largest in 
the world, the country still ranks much lower in ter-
ms of social development and equality. In forward, 
reality is transitory, without the need for a right or 
wrong. Artifacts from outside the notion of art will 
be added to the exhibition with the same importan-
ce and value; such objects do not exist only as an 
illustration of the curatorial path, but possess their 
own law and discursive charge. 
The overriding question for the conception of a pro-
ject in a short span of time and set up specifically 
for a fair is: how to retain autonomy in face of the 
market demand? How to create a larger [political, 
critical or experimental] discourse that does not 
become hostage to or subordinated by the system? 
A space for dialogue and questioning is needed, 
which is not limited to only what is held to be true, 
one that seeks to find gaps and conflicts [but never 
forgetting its condition: being within]. Maybe the 
exhibition exists as a tribute to the end that soon 
awaits us. Maybe we have failed, which is paradoxi-
cal in itself when it comes to the Brazilian perspec-
tive.
Here, modernism operates as a horizon of doubt; 
the legacy of its identity and of the national eco-
nomy is jeopardized, and uncertainly hovers over 
the tropical scene. Armed conflict, unwarranted 
actions, the politics of security and the culture of 
fear, resistance, a forged earthquake and cities 
where the man-animal relation is harmonious but 
exclusionary. Things exist on the same scale and 
level of survival. Everything seems to be a cons-
truction headed toward nothing, waiting for ruin or 
apocalyptic genesis.

AvANTE FORWARD



Carmela Gross - Paço das Artes 2011 | crédito [credit] Everton Balladin

Caio Reisewitz // Carmela Gross // Cildo Meireles // Clara Ianni 
// Coletivo Filé de Peixe // Denise Rodrigues // Deyson Gilbert 
// Gerty Saruê // Jac Leirner // Lourival Cuquinha // Marcelo 
Cidade // Paulo Climachauska // PINO // Rodrigo Matheus

Exposição [Exhibition] 748.600
Localidade [Local] Paço das Artes | São Paulo | São Paulo | Brasil
                        Espaço Cultural Santander | Recife | Pernambuco | Brasil
Ano [Year] 2011
Prêmio Novos Curadores [Award Novos Curadores]
+ Info    www.pacodasartes.org.br/exposicao/748.600.aspx
 www.novoscuradores.com.br



748.600
 
Accumulation of wealth, profit and the economic 
relations between social actors are the main con-
cerns in our contemporary world. The logic on which 
capital is based (already criticized by other schools 
of thought) is structured by the Marxist formula 
M-C-M, being M money and C commodities. A given 
value is invested in the production of commodities 
that, after being processed and sold to the society 
(incorporating value produced by work), become 
money again, but in an amount larger than the initial 
sum. Thus, money becomes capital. However, profits 
obtained by the final product are not reverted to 
the worker who supplied the work that generated 
it. Initially, one can say that capital exists as some-
thing abstract, measurable through objects. It is also 
possible, and necessary, to evaluate it according to 
different conceptual logics: not only through a de-
mand for a product and physical space, but through 
values and capitals that do not exist in the realm of 
reality, where M-M is a second possibility. In these 
cases, we are talking about speculation market, not 
production market, that is: gain on profit. Or, with 
the evolution of the financial market, the derivative 
market, in which prices of purchase and sale derive 
from prices of other assets.
748.600 [748,600] highlights issues existing in the 
production of Brazilian artists in which economic 
practices appear as theme for the construction of an 
object: subversion of capital, acquired status, work-
force, surplus value, reinterpretation of economy 
and forms of outlet, creation of brand of products 
without any real function, and gaining of a territory 
allied to politics – always with a critical twist and 
risking contradictions. We observe that there is an 
idea of power allied to capital accumulation that 
dominate these works as consequence; we can see 
issues such as religion, government, pornography, 
bureaucracy, and legal or illegal environments in the 
pieces.
Caio Reisewitz, Carmela Gross, Cildo Meireles, Clara 
Ianni, Coletivo Filé de Peixe, Denise Rodrigues, 
Deyson Gilbert, Gerty Saruê, Jac Leirner, Lourival 
Cuquinha, Marcelo Cidade, Paulo Climachauska, 
PINO, and Rodrigo Matheus corroborate this propo-
sed theme.
This exhibition has some specific contexts, starting 
by its title, a reference to the amount of funds raised 
by the Novos Curadores [New Curators] program 
through private investors (by Lei de Incentivo à Cul-
tura – Culture Fostering Bill) and to the curatorial 
work of Lucy Lippard, in which titles were formed by 
numbers (in her case, the number of dwellers in the 
cities and towns where those exhibitions took place, 
something dated and highlighting the context of the 
place where they were installed). One of the things 
that must be observed is the alternation betwe-
en blue-chip artists, those inserted in the market, 

and other small-chip artists, understood as artists 
beginning their career or marginal to the system. 
Thus, we present a wider scope, starting in the 1970s 
and arriving to the present day, without giving privi-
lege to any support, containing works destined to an 
exhibition space, other dislodged from their traditio-
nal spots in museums, external works and a project 
for the web.
In the art system, capital powers the so-called cur-
rent landscape. Works come directly out of art stu-
dios and go to auction houses. As if in an IPO, they 
are speculated and, soon, acquire new value (this 
happens with a small number of artists). Galleries 
reproduce themselves through bipartition. We will 
not discuss here whether this is good or bad, or if 
fairs are becoming more and more the object of the 
objects they market (and even biennials and exhi-
bitions). Of course, it is easy not to have a defined 
position when you work for the market, when your 
background is marketing-oriented. How can you 
deride the very thing that is your bread and butter? 
I think this contradiction is important. This happens 
with the works, with the project, with the curatorial 
work. I believe reflecting about these objects and 
propositions that discuss the system in which they 
are inserted is valid for this milieu.
748.600 does not deny capital, it only shows how it 
works and what each artist interprets as reality. This 
has more to do with Simmel  and the relations mo-
ney cause in a social circle, putting object and indivi-
dual side by side and dissolving their own identities, 
than with the mere demonization of accumulation. 
The exhibition departs from an attempt to configu-
re points in which power structures logic. 748.600 
is the first part of a “trilogy” formed by capital, in 
a second moment by illegality/crime and, lastly, by 
pornography, where each element represents a part 
of this interpreted whole.
Novos Curadores is a discussion platform about 
curatorial work through the mediation of a tutor and 
a team to help the total conception of the project. 
During the whole time, there were no fissures or 
strangeness regarding the proposed view; the only 
problems that arose regarded institutional issues, 
like blockages in some situations, nothing out of 
the ordinary, just evidence that certain proposi-
tions cannot escape the rules dictated by those who 
are investing capital. The totality of the texts were 
written based on an economy dictionary and were 
sent to a few economists so they could be rewritten, 
changing the largest possible number of words into 
technical terms and jargon of the universe of capital. 
Finally, this exhibition is an incursion of an artist into 
a curatorial project that is almost adrift, afraid of 
certain things he is not yet able to sustain or com-
prehend. A proletarian. Is this how you write a text 
for the exhibition?

________ 
 
¹ Entrevista com o geógrafo David Harvey para a Globo News em 12/04/2010. 
Disponível em: http://vimeo.com/10933225 
Acesso em 08 de dez de 2010. 
MARX, Karl. O Capital. Crítica da Economia Política. Livro I – O Processo de Produção do Capital, Tomo 1. Trad. Regis Barbosa e Flávio R. Kothe. 3ª. Ed. 
São Paulo: Nova Cultural, 1988.  
SIMMEL, Georg. The Philosophy of Money. Third enlarged edition. Ed. David Frisby. Londres/Nova York: Taylor & Francis e-Library, 2005.

The current crisis has to do with the excessive power of capital.
David Harvey¹



Bas Jan Ader // Cleido Vasconcelos // Denise Alves-Rodri-
gues // Edwin Sanchez // Iolanda Gollo Mazzoti // Tião Car-
reiro & Pardinho

Exposição [Exhibition] ARSêNICO
Localidade [Local] USP - Medicina | Ribeirão Preto | São Paulo | Brasil
Ano [Year] 2011
+ Info  www.renanaraujo.com/arsenico_usp.html
            

Bas Jan Ader | USP Ribeirão Preto - Brasil - still I’m too sad to tell you



ARSÊNICO

Existem alguns possíveis caminhos dentro da 
exposição ARSêNICO. Sua base nasce de um 
convite para pensar em uma relação de obras 
para ocupar a Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de São Paulo, na mesma época de 
um curso de cultura e extensão, onde na ori-
gem do discurso está ancorado o “coração” 
[real/físico e em outras conotações imateriais]. 
Dessas informações nasce o princípio que gera 
a trajetória subjetiva que conecta os traba-
lhos. Estados e ações que se debruçam em 
obras onde o progressso nunca é alcançado e 
a perda é burocratizada. A melancolia, a sepa-
ração, a negação e a anulação aparecem como 
personagens nessa zona de ruído. O coração  
é sujeito dessa encenação, mas um coração 
que não se utiliza de muleta para facilitar as 
proposições, pelo contrário, existe como ques-
tionamento estético, físico e social. O espaço 
ocupado não é o “ideal”, talvez o que dê uma 
força e contexto [convalescente] a exposição. 
É um lugar de passagem, uma tentativa de ter 
um espaço deslocado de sua função de apenas 
trânsito.
A exposição crônica ao elemento químico Arsê-
nico é altamente prejudicial, causando câncer 
e diabetes. Na literatura é comumente encon-
trado em crimes passionais e na história apa-
rece em vários casos de envenenamento. Há 
de se perceber que a poesia aqui tenta passar 
ripando. A exposição percorre algumas déca-
das da arte, iniciando com o artista Bas Jan 
Ader. No vídeo, o artista chora para a câmera, 
não se tem a real noção do porquê de tal ação, 
talvez não seja necessário entender os moti-
vos. O ato: simples para um ator e natural para 
o homem é jogado ao espectador em forma de 
dúvida - verdade ou gesto falso? O desespe-
ro, a tristeza e a repetição, tudo está contido 
no vídeo e na trajetória do artista. Os minutos 
seguem, previsão de um fim.
Sentimental Journey é um projeto de web 
criado pelo artista Cleido Vasconcelos, nele é 
possível visualizar uma página na internet com 
nomes de pessoas. A obra utiliza como base de 
criação o Google Maps. Cada nome criado em 
www.sentimentaljourney.com.br é linkado com 
um lugar específico do mapa. Amigos e paren-
tes que morreram são lembrados e tagueados 
de forma pública. Lembranças se misturam 
com pesquisa e sentimentos com ruas, catalo-
gando a morte e transformando o sentimento 

de perda em algo técnico. O trabalho sempre 
estará em eterno processo de desenvolvimen-
to. 
Ação de anular a figura de um indigente utili-
zando uma caixa. A performance acontece nas 
ruas de Bogotá, um homem sem os braços e 
pernas pede dinheiro aos transeuntes. Para 
a sociedade a figura se torna apenas parte do 
mobiliário urbano, invísel ou no máximo um 
tropeço. Edwin Sanchez evidencia a figura do 
indigente ao colocar uma caixa de papelão anu-
lando a sua existência, isso acontece por algu-
mas vezes até a força policial o deter. Existe 
uma leitura perversa da realidade, não apenas 
pelo artista, mas pelo contexto social. Nessa 
ação se insere várias reflexões da condição 
social/humana: violência, política e moral.
Já o trabalho de Iolanda Gollo Mazzoti tem 
como matéria de preocupação a palavra. Um 
objeto mecânico ligado a um motor. Tensiona-
se um braço que é solto em direção a parede. 
Na ponta da estrutura é possível ler um NãO 
em caixa alta. A parede torna-se matriz de uma 
negação. O movimento se repete ad infinitum, 
criando um corpo sonoro no lugar instalado. 
Em Faísca, Denise Alves-Rodrigues cria mais 
um de seus dispositivos sem função no mundo, 
colocando a arte como um objeto sem a neces-
sidade de existir. Eles sempre estão em função 
da artista e de suas segundas possibilidades de 
interpretação e uso e, nesse caso, com a con-
sequente instabilidade e risco.
Para a curadoria a noção de arte pode ser 
ampliada. Na exposição, um player com uma 
música – Alma de Boêmio de Tião Carreiro & 
Pardinho, a narrativa é contada por um homem 
que perdeu seu amor e uma mulher que o cul-
pa pela separação. 
A exposição segue tons de tragédia. Ao ver o 
vídeo de Edwin Sanchez dentro de uma caixa 
de papelão é instintivo que se leve as mãos 
ao coração, na mesma hora que do canto da 
boca um xingamento ao artista ou a sua mãe: 
“esse filho da puta!” A moral pula como insíg-
nia mestre na face. Ecoa pelo espaço apenas 
um som mecânico de um objeto dando ritmo 
aos trabalhos. No fone, uma música em loop 
a brindar tua desgraça. Um plotter com um 
link de um site. Registro de uma ação nula e 
sem futuro. Enquanto isso, Bas Jan Ader segue 
desaparecido.



Andrei Thomaz/Daniel Escobar // Angelo Plessas  // Aron 
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ANDREI THOMAZ / DANIEL ESCOBAR // Changing 
Landscapes // http://www.lugaresrepresentacoes.
art.br/changing_landscapes/

ANGELO PLESSAS // UnwhiteMe // http://www.
unwhiteme.com/

ARON SOMMER // Color Falling // http://www.
colorfalling.com/

CONSTANT DULLAART // The Revolving Internet // 
http://therevolvinginternet.com/ 

DENISE RODRIGUES // Pau a Pau // http://www.
xxxpauapauxxx.tk/

MICHAEL DEMERS // Color Field Paintings (Brow-
ser) // http://www.michaeldemers.com/colorField-http://www.michaeldemers.com/colorField-
Paintings_browser/index.html

NOAH VENEZIA // The Rainbow Website // http://
www.afuckingrainbow.com/
 
PETRA CORTRIGHT // WHEN YOU WALK THROUGH 
THE STORM // http://petracortright.com/when_
you_walk_through_the_storm/when_you_walk_
through_the_storm.html

WILLIAN VENTURA // Transposição // http://proje- http://proje-
totransposicao.blogspot.com/

O texto foi escrito para ser ouvido em um programa de 
tradução online

The text was written to be heard in an online translation 
program
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MEDIDA DE
FluxO DO
PISTÃO
GIRATóRIO
 

 
Art.éria é uma rede em fluxo contínuo. Ora as 
informações geradas voltam modificadas ao 
emissor, ora apenas são adicionadas de novas 
perspectivas e escoadas sem retornar ao seu 
ponto de origem. A proposta inicial colocada 
para a curadoria era a de conceber uma expo-
sição dentro do projeto Art.éria. A base de es-
tímulo do projeto era a de refletir proposições 
colaborativas - situações onde os atos em gru-
po estivessem evidenciados e em rede, onde 
um conjunto de artistas pensasse em trabalhos 
de uma forma não hierarquizada [talvez os 
processos de autoria também estivessem em 
jogo], somando-se a isso as inter-relações en-
tre os participantes. A curadoria, a partir dessa 
referência inicial, pensou em um outro recorte, 
diferente do contexto inicialmente exposto. É 
importante frisar que as oficinas, mesas-re-
dondas, painéis espalhados pelos ambientes de 
convívio da instituição, todas essas plataformas 
trarão como discussão os “atos colaborativos 
em rede”; rede entendida de diversas formas, 
níveis e suportes: internet, celular, informa-

ções escoadas por meios midiáticos e outras 
situações em que essas intersecções são usa-
das para a produção de trabalhos.
Todo o projeto tem como inicial o ato colabo-
rativo, incluindo essa exposição, mas o que 
interessa aqui é um tipo de posicionamento 
diferente da relação inicial que a “colabora-
ção” provém como leitura. As obras nascem de 
processos onde os atos são decididos apenas 
por uma das partes. Nesse caso, a colaboração 
é hierarquizada. Pode parecer contraditório se 
visto pelo prisma do que se entende por cola-
boração, mas aqui interessa um segundo ponto 
de vista para rever a validade dos atos. Não 
se trata de uma verdade absoluta e tampouco 
o único caminho interpretativo ou “correto” 
para a colaboração. Medida de fluxo do pistão 
giratório reflete uma coletividade onde apenas 
o artista decide o que realizar, o “outro” existe 
como base para a coleta e desenvolvimento do 
projeto, uma linha onde o fluxo passa.


