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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]

[...]

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]

[...]



en desarrollo:

- El proyecto se desarrollará en Guantánamo/
Caimanera – Cuba - en mayo de 2012 [entre los 
días 23 y 30]
- Sucederá lo más cercano del territorio/base 
militar americana: bosque, calle, pared en 
vuelta de la base, mercados etc.
- Es un proyecto que no existe necesariamente 
como un “evento”, por lo contrario, huye de la 
idea de una “exposición como unica possibili-
dade de visibilidad”. 
- El local estructura las obras y la carga sim-
bolica es la mitad del proyecto.
- El publico, en este caso, no tiene aceso a 
todo, hay trabajos inmateriales y otros fundidos 
en el funcionamiento de la ciudad.
- Los videos serán presentados en un pequeño 
aparato y direccionados a la base.
- El proyecto no produzirá registros visuales de 
los trabajos y tampoco del local de instalación/
execución.
- Únicos registros: texto curatorial posterior 
en forma de relato de viage y lista de artistas y 
obras.
- Circulación de datos fuera de los intereses 
del Estado. El proyecto podrá ser interpretado 
como ilegal o como un acto terrorista.
- Recordar: credencial falsa. [Bienal de La 
Habana]
- “Estado de excepción” en los dos sistemas 
políticos: Cuba/EUA.
- No hay vencedor/perdedor.
- “The Emancipated Spectator” - Rancière.
- “State of Exception” - Agamben.
- “Anomia” [Durkheim y Merton]

[...]
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AlEJANDRO
vIDAl
Vive e trabalha em/Lives and works in/Vive y trabaja en ######################

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]



AlICE
SHINTANI
Vive e trabalha em/Lives and works in/Vive y trabaja en ######################

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.



ANDRES
ORJuElA
Vive e trabalha em/Lives and works in/Vive y trabaja en ######################

PSICOFONíA GOLIATH 2
vídeo
2010

“El trabajo en una intervencion en la red de videos You-
Tube donde subo videos que anteriormente han sido des-
montados de la red, por sus imagenes violentas en este 
caso estas son remplazadas por un fondo en negro y un 
subtitulado que describe lo que acontece.

El primero de ellos es “cinco minutos y 16 segundos” don-
de la fuente es una ejecución por parte de uno de los car-
teles de la droga mexicanos”. [AO]



ClEIDO
vASCONCElOS
Vive e trabalha em/Lives and works in/Vive y trabaja en ######################

TÉCNICA DE APARECIMENTO
espelho
2012

Reconfigurar a paisagem e reintegrar à Cuba, o que é de 
Cuba.



DARÉ

Vive e trabalha em/Lives and works in/Vive y trabaja en ######################

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.
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DISAPPEARANCES
afiches
2010

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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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]



luCIANA OHIRA &
SERGIO bONIlHA
Vive e trabalha em/Lives and works in/Vive y trabaja en ######################

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.



PAulA
ZACARO
Vive e trabalha em/Lives and works in/Vive y trabaja en ######################

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.



RENATO GARZA
CERvERA
Vive e trabalha em/Lives and works in/Vive y trabaja en ######################

YO ESTUVE EN EL TORITO
Serigrafía sobre camiseta
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/Lives and works in/Vive y trabaja en ######################

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/Lives and works in/Vive y trabaja en ######################

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]
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