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Social Change through Creativity and Culture /
Transformações Sociais Através da Cultura e Criatividade
Creative Lab is curated by Batman Zavareze
and Paul Heritage and produced by Festival
Multiplicidade and People’s Palace Projects
(Queen Mary University of London) in
partnership with Creativeworks London. The
project has been made possible with research
funding from the UK Arts & Humanities Research
Council and the Newton Fund. The final project
exhibition will be hosted by Oi Futuro and Redes
da Maré in association with Agência de Redes para
a Juventude, Olabi, UNIRIO, UFRJ and CasaRio.

O Lab Criativo teve curadoria de Batman
Zavareze e Paul Heritage. Foi produzido pelo
People’s Palace Projects (Queen Mary University
of London), pelo Festival Multiplicidade
e pelo Creativeworks London, com fundo
para a pesquisa do Arts and Humanities
Research Council do Reino Unido (AHRC) e do
Newton Fund. A exposição do projeto final foi
recebida pelo Oi Futuro e pela Redes da Maré
em associação com a Agência de Redes para
a Juventude, a Olabi, a UNIRIO, a UFRJ e a CasaRio.
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Morag Shiach

Morag Shiach

Creativeworks London é um Eixo de Troca
de Conhecimento para a Economia Criativa,
fundado pelo Arts and Humanities Research
Council do Reino Unido. Ao longo dos últimos
quatro anos, abrimos diversas novas oportunidades
para a pesquisa colaborativa entre empreendedores
culturais e criativos em Londres e pesquisadores das
artes e humanidades. Fizemos isto por acreditar que
a pesquisa colaborativa pode conduzir a novas ideias,
novas tecnologias e novos métodos de trabalho que
realmente façam a diferença. Nosso trabalho apoiou
uma ampla variedade de empresas na economia
criativa, assim como muitos empreendedores
criativos, e temos evidências dos muitos benefícios
que estas colaborações propiciaram. Também
criamos novas possibilidades para os pesquisadores
trabalharem com parceiros na economia criativa, no
intuito de que suas pesquisas, para além da academia,
beneficiem diretamente as comunidades. Sabemos
que isto gerou um grande impacto nas pesquisas
e firmou o compromisso de futuras colaborações.
A chance de contribuir com o Lab Criativo
foi muito estimulante para o Creativeworks
London. O trabalho do Lab Criativo é colaborativo
e comprometido com a transformação social.
O projeto construiu novas redes e proporcionou
o engajamento em muitos lugares diferentes na
cidade. Combatendo a invisibilidade e a exclusão,
possibilitando a participação, o engajamento,
e construindo novos modos de resistência através de
práticas criativas, o projeto abriu um novo paradigma
e estamos muito felizes de ter feito parte disso.

Creativeworks London

reativeworks London is a Knowledge
Exchange Hub for the Creative Economy,
funded by the UK Arts and Humanities
Research Council. Over the past four years we
have opened up many new opportunities for
collaborative research between creative and
cultural SMEs in London and researchers from the
Arts and Humanities. We have done this because
we believe that collaborative and co-created
research can lead to new ideas, new technologies,
and new ways of working that really make
a difference. Our work has supported a diverse
range of companies in the creative economy as
well as many creative entrepreneurs, and we have
evidence of the many benefits these collaborations
have enabled. We have also created new
possibilities for researchers to work with partners
in the creative economy so that their research can
directly benefit communities beyond the academy.
We know this has made a major impact on their
research, and built their commitment to working
collaboratively in the future.
The opportunity for Creativeworks London
to contribute to Creative Lab has been very exciting.
The work of Creative Lab is collaborative and
committed to generating social change. The project
has built new networks and enabled engagement
with many different sites in the city. Tackling
invisibility and exclusion, enabling participation and
engagement, and building new kinds of resilience
through creative practice, the project is a model of
its kind and we are delighted to have been part of it.
Creativeworks London
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To Batman Zavareze
Director, Festival Multiplicidade
Rio de Janeiro
March 20th 2016

Para Batman Zavareze
Diretor, Festival Multiplicidade
Rio de Janeiro
20 de março de 2016

Dear Batman,

Prezado Batman,

W

Q

hen we took 30 artists from Rio de
Janeiro to ‘occupy’ London during
the 2012 Olympic and Paralympic
Games you wrote to me that nothing which these
artists created was “more important than the
very fact that it happened.” As the city of Rio de
Janeiro begins the final countdown to its own
Games and we prepare once again to showcase
innovative collaborations between the UK and
Brazil, I find myself echoing your words of four
years ago. The final results of the Creative Lab will
never be more important than the fact that we
brought together 20 artists and academics in Rio
de Janeiro in October 2015 to begin a six-month
exchange of ideas and practices. The Creative Lab
has generated 8 extraordinary projects that we
are now sharing with the public in May 2016 and
we believe that each of them offers ways to enrich
our understandings of the social role of the arts.
But beyond what each of these individual projects
have discovered is a recognition and affirmation of
the process that creativity plays in social change
and transformation. The Creative Lab itself has
been a reminder of the urgency of our need to
find the spaces and the dialogues between artists,
academics and the public domain.
Displacement was at the heart of
RioOccupationLondon in 2012, and it has once
again proved the inciting impetus for the Creative
Lab we have set up together over the last year. I am
writing to you during days in which Brazil itself is
experiencing the pains of potential displacement
as streets are full of protest and political crises test
the democratic fibres of the country. A propitious
moment to reflect on the processes that have

uando nós juntamos 30 artistas do Rio de
Janeiro para ‘ocupar’ Londres durante os
Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2012,
você me escreveu dizendo que nada que estes artistas
criaram era “mais importante que o próprio fato de
que isso aconteceu”. Enquanto a cidade do Rio começa
a contagem regressiva para os seus próprios Jogos,
e nós, uma vez mais, nos preparamos para mostrar
colaborações inovadoras entre o Reino Unido e o Brasil,
me vejo ecoando as suas palavras de quatro anos atrás.
Os resultados finais do Lab Criativo nunca serão mais
importantes do que o fato de termos reunido 20 artistas
e acadêmicos no Rio de Janeiro em outubro de 2015 para
começar seis meses de trocas de ideias e práticas. O Lab
Criativo gerou oito projetos extraordinários que nós,
agora, em maio de 2016, vamos dividir com o público,
acreditando que cada um deles oferece caminhos que
enriquecem o nosso entendimento do papel social das
artes. Mas, para além das descobertas próprias de cada
um dos projetos, há o reconhecimento e a afirmação do
papel que a criatividade desempenha na transformação
social. O próprio Lab Criativo tem servido para nos
lembrar da urgência de se encontrar os espaços e os
diálogos entre artistas, acadêmicos e o público.
O deslocamento estava no coração do
RioOcupaLondres em 2012, e uma vez mais provou
ser o gatilho inspirador do Lab Criativo que montamos
juntos ao longo do último ano. Escrevo para você
nesses dias em que o próprio Brasil experimenta as
dores de um potencial deslocamento, com as ruas
tomadas por protestos e a crise política testando as
fibras democráticas do país. Um momento propício
para a reflexão sobre os processos que conduziram
a uma exposição de trabalhos criativos que buscam
impulsionar a mudança social. Dez artistas e acadêmicos
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residentes no Reino Unido, selecionados por um
processo conduzido pelo Arts and Humanities
Research Council, vieram ao Rio de Janeiro como parte
do Festival Multiplicidade em 2015. Por sua vez, dez
artistas e acadêmicos residentes no Rio de Janeiro,
selecionados mediante uma convocatória pública que
você organizou, deram boas-vindas aos ingleses e,
juntos, tornaram-se parte do Festival Multiplicidade
de 2015. Brasileiros ou ingleses, artistas ou acadêmicos,
cada um foi deslocado de um modo diferente.
Geógrafo, dançarino, filósofo, diretor de teatro,
programador, poeta, designer de produto, arquiteto,
rapper, tecnólogo digital, violinista, coreógrafo,
historiador, cineasta, artista de instalações ou cientista
social, cada um a seu modo devia se colocar fora
de suas práticas habituais no intuito de descobrir
um espaço onde poderia produzir questões novas
para si próprio e para os outros. O Rio de Janeiro
é um território fértil para se explorar questões de
transformação social pois está passando pelo processo
de reavaliação de sua própria malha urbana ao se
preparar para ser a cidade olímpica e paraolímpica
de 2016. As questões que o Rio encara e coloca são
sempre mais urgentes por conta dos contextos sociais
específicos que historicamente dividem e definem
a cidade. É tanto o momento adequado como um
lugar poderoso para se empreender uma investigação
experimental das alquimias transformadoras que
surgem da fusão de sólidos elementos acadêmicos
e práticas culturais diversas.
Quando nós estávamos em Londres, em 2012,
um dos artistas do Rio, Gustavo Ciríaco, nos disse
que, “para conhecer uma cidade, você deve se perder
nela”. Como um artista performático, ele repensa
a cidade por meio de insistentes experimentos que
envolvem o andar e o observar. Eu sei que é por isso
que o convidamos novamente, para que ele definisse
as atividades iniciais dos artistas e acadêmicos
quando se reuniram para compor o Lab Criativo em
outubro de 2015. Gustavo os ajudou a repensar as
suas práticas no contexto do encontro deles com
a cidade e entre eles mesmos. Enquanto a acadêmica
e curadora brasileira Daniela Labra pôs em ação um

brought us to an exhibition of creative work that
seeks to propel social change. 10 British-based
artists and academics selected by an open process
led by the Arts and Humanities Research Council
came to Rio de Janeiro as part of your Festival
Multiplicidade in 2015. 10 artists and academics
based in Rio de Janeiro, and selected from an
open call that you organised, welcomed them and
together they became part of the 2015 Festival
Multiplicidade. Whether British or Brazilian, artist
or academic, they were each displaced in different
ways. Geographer, dancer, philosopher, theatre
director, computer programmer, poet, product
designer, architect, rapper, digital technologist,
violinist, choreographer, historian, filmmaker,
installation artist or social scientist, each in their way
had to place themselves outside of their familiar
practices to discover a space where they could ask
new questions of themselves and each other. Rio de
Janeiro is a fertile territory to explore issues of social
transformation as it engages in the process of reevaluating its own urban fabric in the preparations
to become 2016’s Olympic and Paralympic city.
The questions Rio faces and poses are ever more
urgent because of the particular social contexts
that have historically defined and divided the
city. It is both the right time and a powerful place
to undertake an experimental enquiry into the
transformational alchemies that arise from the
fusion of robust academic elements and richly
diverse cultural practices.
When we were in London during 2012,
one of the Rio artists, Gustavo Ciríaco, told us
that “to know a city you have to lose yourself in it”.
As a performance artist he re-thinks the city through
insistent experiments in walking and watching the city.
I am sure that’s why we invited him back to set the
initial exercises for our academics and artists as they
gathered to become the Creative Lab in October 2015.
Gustavo helped them to re-examine their practices in
the context of their encounter with each other and
the city of Rio de Janeiro. As the Brazilian curator and
academic Daniela Labra set in motion an analytical
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process of analysis with the group, Gustavo made
words into physical building blocks and tied concepts
round the 20 bodies as they stretched, pushed,
extended, lost and encountered themselves in the
city. Meanwhile Eliana Sousa Silva, director of a nongovernmental organisation in the favela complex of
Maré, opened up a specific territory facing extreme
social crises with an abundant and productive range
of creative solutions. Her generous, provocative
curatorship of the Creative Lab experiments within
Maré can be seen in the accounts that follow along
with the results that emerged from the processes
that Gustavo, Daniela and yourself set up for us as
part of the Festival Multiplicidade 2015
Your idea of creating a base for the Lab at the
Visual Arts School in the 19th century mansion of
Parque Lage proved invaluable as it provided the
free space of experiment and possibility that the
group needed to process their walks and their talks.
They were bombarded with diverse content and
context in the first five days: whether it was talking
about violence and invisibility with the former
Federal Secretary of Public Security or watching
the creation of graffiti or eating with favela
residents or visiting an exhibition on 17th century
Rio de Janeiro or exploring the creative hubs of
Rio’s new generation of makers or being inspired by
youth entrepreneurs from peripheral communities.
Parque Lage, with the Atlantic forest stretching
up from its tropical gardens to the mountain on
which the Cristo Redentor looks out across the
city, became the place in which the group breathed,
debated and began to create. There we set in
motion processes of interpretation so that the
group could begin to think about how their own
practices could combine, operate to a specific scale
and have impact on people and places in ways that
escaped what was known or predicted.
It was a smart move to suggest that the Lab
had to escape as well as embrace the city. You
pointed us towards a retreat in the hillsides where
the group could revise, resist, replay, reverse and
revitalise. Leaving the city proved as productive as

processo analítico com o grupo, Gustavo transformou
palavras em blocos de construção e amarrou conceitos
ao redor dos 20 corpos, que se esticavam, empurravam,
estendiam, se perdiam e se encontravam uns com os
outros na cidade. Enquanto isso, Eliana Sousa Silva,
diretora de uma ONG no Complexo da Maré, abriu um
território específico em uma área que passa por crises
sociais extremas, com uma série produtiva e abundante
de soluções criativas. A sua generosa e provocativa
curadoria dos experimentos do Lab Criativo dentro
da Maré pode ser vista nos relatos a seguir, além dos
resultados dos processos que Gustavo, Daniela e você
mesmo estabeleceram para nós como parte do Festival
Multiplicidade de 2015.
A sua ideia de criar uma base para o Lab na Escola
de Artes Visuais na mansão do século XIX do Parque
Lage se mostrou inestimável, pois ela promoveu
o espaço livre de experimentação e possibilidades que
o grupo precisava para processar as suas andanças
e conversas. Eles foram bombardeados com conteúdos
e contextos diversos nos primeiros cinco dias: fosse
conversando sobre violência e invisibilidade com o exSecretário de Segurança Pública ou assistindo à criação
de grafites, ou comendo com moradores das favelas
ou visitando uma exposição sobre o Rio de Janeiro
do século XVII, ou explorando os polos criativos da
nova geração de criadores do Rio, ou sendo inspirados
pelos jovens empreendedores das comunidades
periféricas. O Parque Lage, com a floresta Atlântica
estendendo o seu próprio jardim tropical em direção
à montanha na qual o Cristo Redentor observa a cidade,
tornou-se o local em que o grupo respirou, debateu
e começou a criar. Lá nós demos início a processos
de interpretação, de modo que o grupo pôde começar
a entender como as suas próprias práticas poderiam
se combinar, operar em uma escala específica
e ter impacto sobre pessoas e lugares de modos que
escapavam do já sabido ou previsto.
Foi um movimento engenhoso, sugerir que o Lab
deveria tanto escapar como abraçar a cidade. Você
nos levou a um retiro nas montanhas, onde o grupo
pôde repensar, resistir, refazer, inverter e revitalizar.
Sair da cidade se mostrou algo tão produtivo quanto
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ser enredado e absorvido por seus problemas
e seduções. O remoto retiro campestre de Bruno
Vianna certamente faz jus ao nome: A Nuvem.
Aninhados na montanha, descobrimos um repositório
das ideias que foram absorvidas inconscientemente
pelos participantes do grupo durante seus primeiros
cinco dias de exposição à cidade. A caminhada,
a conversa e o fazer no campo deram diferentes
padrões às respostas criativas do grupo, e quando
os participantes retornaram ao Parque Lage para os
últimos dias, estavam prontos para começar a dar
forma aos projetos, nos quais continuaram a trabalhar,
à distância, ao longo dos seis meses seguintes, e que
nós agora estamos exibindo no Oi Futuro em maio.
É claro que houve crises. Um laboratório
realmente criativo precisa, às vezes, ser instável,
afetando os indivíduos e grupos de diferentes
maneiras. Os participantes transformaram as crises
em oportunidades, indo além dos limites de suas
próprias práticas e se abrindo para o modo como suas
ideias ecoavam nas possibilidades dos outros.
Obrigado por abrir o Festival Multiplicidade, de
modo que o Arts and Humanities Research Council
e o CreativeWorks London pudessem se tornar parte
de sua extensa rede local e internacional. A força
dessas redes se fez visível na medida em que os
participantes trabalharam juntos nos últimos seis
meses, criando experiências em cada canto da cidade.
E agora podemos ver os resultados dessas parcerias
nas apresentações ao longo dos diversos palcos,
galerias, ruas da comunidade da Maré e do centro
cultural Oi Futuro Flamengo.
Com respeito e agradecimento,

Paul Heritage

Diretor
People’s Palace Projects
Londres

Manifesto
Multiplicidade 2025

being entangled and absorbed by its problems and
seductions. Bruno Vianna’s remote country retreat
certainly merits its name: The Cloud. Nestling
in the mountains we discovered a depository of
the ideas that had been uploaded unwittingly by
the participant group from their exposure of the
first five days. The walking, talking and making in
the countryside formed different patterns to the
group’s creative responses and by the time the
participants returned to Parque Lage for the final
days they were ready to begin the shaping of the
projects that they have carried on working together
at a distance over the subsequent six months and
that we are now exhibiting at Oi Futuro in May 2016.
Of course there were crises. A laboratory
that is truly creative will need at times to be
unstable – which will affect individuals and groups
in different ways. The participants transformed the
crises into opportunities, so that they went beyond
the limits of their own practices and opened
themselves to the way in which their own ideas
echoed in the possibilities of the others.
Thanks for opening up the Festival
Multiplicidade, so that the Arts and Humanities
Research Council and CreativeWorks London could
become part of your extensive international and
local network. The strength of these networks have
been apparant as the participants worked together
over the last six months, creating experiments in
every corner of the city. And we can now see the
results of these partnerships in the presentations
across the diverse stages, galleries, streets of the
community of Maré and the cultural centre of
Oi Futuro Flamengo.

With respect and thanks,

Paul Heritage

Director
People’s Palace Projects
London
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To Paul Heritage
Director, People’s Palace Projects
London
March 21st 2016

Para Paul Heritage
Diretor, People’s Palace Projects
Londres
21 de março de 2016

Dear Paul,

Prezado Paul,

I

n 2014, we reviewed the first 10 years of
Festival Multiplicidade.
Moved by undercurrents of unrest,
2015 was to be the year in which we experienced
something new and transformative, with our
thoughts 10 years ahead.
Our intention was to erase 2015 from
our contemporary calendar and to experience
the future.
This FORESIGHT was the springboard for us
to dive headfirst into 2025 and stay there.
To live through memories from a decade
into our future was a liberating artistic action.
Almost a political action, to reinvent ourselves
and recover the essence of the festival movement,
as a continuing cross-artistic platform, valuing
total experimentation, hybrid languages,
advanced and investigative research with so many
poetics that circulate the technological world, in
combination with the art that completes us.
This year we published a manifesto with
20 universal keywords that guided what we
are and pointed to where we are going, today
and tomorrow.
It starts with PIONEERING and ends with LOVE.
But let us not forget BOLDNESS,
POETRY, INNOVATION, COLLABORATION,
HONESTY and INVENTIVENESS.
Twenty central concepts that give us
strength, in art and in life, with the desire to
construct legacies, with the aim of growing
as individuals in order to build a more
collective world.
We concluded our manifesto by always
stressing “... that there is art in life.

E

m 2014 fizemos a revisão dos 10 primeiros
anos do Festival Multiplicidade.
O ano de 2015, movido por um latente
desassossego, foi planejado para vivermos uma
experiência nova e transformadora, pensar 10 anos
à frente.
A intenção foi apagar 2015 de nosso calendário
presente para viver o futuro.
A ANTEVISÃO foi o trampolim para mergulharmos
de cabeça em 2025 e lá ficarmos.
Viver as memórias futuras de uma década
adiante foi uma ação artística libertadora. Quase
uma ação política para se reinventar e resgatar
a essência de nosso movimento, como plataforma
artística transversal continuada, valorizando as
experimentações totais, as linguagens híbridas, as
pesquisas avançadas e investigativas com tantas
poéticas que circulam no mundo tecnologizado, em
cruzamento com a arte que nos preenche.
Publicamos neste ano um manifesto com
20 palavras-chave universais que nortearam o que
somos e apontaram para onde vamos, hoje e amanhã.
Começa com PIONEIRISMO e termina
com AMOR.
Mas não esqueçamos ATREVIMENTO,
POESIA, INOVAÇÃO, COLABORAÇÃO,
HONESTIDADE e INVENTIVIDADE.
Vinte eixos conceituais que nos fortalecem, na
arte e na vida, com o desejo de construir legados,
ambicionando crescer como indivíduos para
construir um mundo mais coletivo.
Concluímos o nosso manifesto reforçando
sempre “… que há arte na vida.
E mais, reforça que as duas, arte-vida, nunca
podem andar desgrudadas. Arte é o alimento de nossas
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almas, é o eco de nossas mentes, é o caminho para
soluções impensáveis. Contribui na construção de
uma sociedade mais humana, mais consciente, mais
ética, mais gentil, mais feliz, mais crítica, mais criativa
e muito mais legal.”
Ler sua carta é ativar minhas memórias
longínquas com tantos projetos-pontes propostos
e realizados entre o Brasil e o Reino Unido ao
longo de décadas. Alinhado com tudo o que penso
e desejo, através de sua parceria e generosidade,
esta carta reforça a necessidade de redesenhar um
novo presente.
Ao conversarmos pela primeira vez sobre
o desafio de receber um projeto internacional
e criar um novo modelo de residência artística,
atraente e inovadora, foi como receber um presente
de alguém especial. Foi um novo estímulo para
oxigenar ainda mais a dinâmica de realização do
festival em “2025”.
Era preciso propor uma residência artística
prazerosa e reverberadora, provocativa e afetuosa,
com erros e acertos, para quem produz e para
quem participa.
O nome “Social Changes Trought Creativity
and Culture” (Transformações Sociais Através da
Cultura e Criatividade) ganhou um apelido, Lab
Criativo, para ficar ainda mais acolhedor.
Partimos para uma convocatória pública
com o objetivo de receber as diversidades
que representam a complexa cidade do Rio
de Janeiro. A mulher, ou melhor, todos os
gêneros, a acessibilidade, a inclusão racial
e a territorialização foram questões que nos
sensibilizaram e foram incluídas no ponto de partida
desta convocação.
Tínhamos como epicentro a Oca do Parque
Lage para irradiar nossos 4 principais pilares
provocativos, que orientariam as dinâmicas
oferecidas aos 20 artistas/acadêmicos, brasileiros
e britânicos, participantes:

Moreover, our manifesto stresses that
neither art nor life ever walks alone. Art is
the nourishment of our souls, it is the echo of
our minds, it is the pathway for inconceivable
solutions. We have contributed to constructing
a more humane, more conscious, more ethical
society – gentler, happier, more critical, more
creative and much more cool.”
Reading your letter reawakens distant
memories of so many project-bridges,
conceived and realised between Brazil and the
UK over two decades. Aligned with my own
thoughts and desires, in your partnership and
generosity, this letter stresses our need to
redesign the present anew.
The first time we discussed the
challenge of hosting an international project
and creating a new model for an artistic
residency, attractive and innovative, it was like
receiving a special gift. It was a new stimulus,
further oxygenating the dynamics of our
“2025” Festival.
Our task was to create an enjoyable
and resonant, provocative and caring artistic
residency, with mistakes and successes along
the way – for individuals who are producers
and participants.
The “Social Change through Creativity
and Culture” was given the more approachable
nickname of Creative Lab.
We set out an open application process,
aiming to attract participants that represent
the complex city of Rio de Janeiro. A balance of
genders, disabled accessibility, racial and ethnic
inclusion and the various territories of the city
were issues that we sought to incorporate from
the beginning.
Our epicentre was Parque Lage’s Oca
[indigenous Brazilian longhouse] space,
which irradiated the four main pillars of
our provocation, the dynamics offered to
the 20 participating Brazilian and British
artists/academics:
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• contradiction, the beauty and chaos of a city

strangled by sublime nature and a geography of
dramatic urban ghettos;
• dislocation, to find pauses in time/space to
cleanse and reflect, and then pursue innovative
alternatives;
• spectacle, to contemplate our carnival culture
that reflects who we truly are and how we resolve
many of our challenges;
• and the “creative pause”, offering a moment
to do nothing, moments which bring to birth the
great transformative ideas that are already there,
waiting to be brought to the surface.
From this moment on, we were led through
unimaginable encounters, affects, intensities
and moments of exchange. A universe where the
bounds overflowed between theory and poetry,
between reason and the imponderable, risk
and success, process and conclusion, academia
and art.
This is a captivating project because it
emphasizes the beginning, the middle, and
many endings.
I repeat again, and always with great
admiration and appreciation: THANK YOU! It has
been a gift for us dreamers to be here, in our
future memories, together.

• as contradições das belezas e do caos de uma

cidade estrangulada pela natureza esplêndida e uma
geografia de guetos urbanos dramáticos;
• o deslocamento no tempo/espaço para encontrar
pausas para decantar e refletir e, enfim, buscar
alternativas inovadoras;
• o espetáculo, contemplando a nossa cultura
da festa que muito traduz o que somos e como
resolvemos muitas de nossas questões;
• e o ócio, oferecendo um momento para não fazer
nada, momentos onde nascem as grandes ideias
transformadoras que estão lá, paradinhas, para
serem resgatadas.
A partir deste momento fomos conduzidos
por encontros, afetos, intensidades e trocas
inimagináveis. Um universo que transbordava entre
a teoria e a poesia, o imponderável e a razão, o risco
e o acerto, o devaneio e a execução, o processo
e a conclusão, a academia e a arte.
Este projeto encanta porque ele promove
o início, o meio e muitos fins.
Sempre com muita admiração e apreço,
novamente eu repito: OBRIGADO! Foi um presente
para nós sonhadores estarmos aqui, em nossas
memórias futuras, juntos.

Batman Zavareze
Batman Zavareze

Director
Festival Multiplicidade
Rio de Janeiro

Diretor
Festival Multiplicidade
Rio de Janeiro
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V

er os projetos apresentados neste livro
acontecerem me deixa contente por várias
razões. De início, o Lab Criativo foi uma
empreitada arriscada que surgiu de uma ideia –
a aspiração de fazer, pode-se dizer, algo positivo.
Foram muitos os obstáculos a serem superados
e, em certa medida, a questão da criatividade,
além de ser o assunto do Lab, estendeu-se para
sua forma e execução. Sou extremamente grato
aos membros incansáveis de nossas organizações
parceiras, em particular o People’s Palace Projects
e o Festival Multiplicidade, pelo conhecimento,
pela expertise e pelas oportunidades que
criaram, sem os quais nenhum desses projetos
incríveis existiria.
O Lab Criativo foi financiado pelo Newton
Fund do governo britânico, que tem por meta
desenvolver parcerias em ciência e em inovação
que promovam desenvolvimento econômico
e bem-estar nos países parceiros. A grande
maioria das iniciativas subsidiadas pelo Newton
Fund tem se voltado para as ciências “exatas” –
desafios médicos globais; questões de segurança
e de proteção de alimentos e água; questões
relativas ao aquecimento global e outros desafios
ambientais maiores. Sem dúvida que estas são
preocupações importantes que exigem atenção
urgente, mas sempre me frustrou o fato de
que a contribuição das artes era negligenciada
na proposta de bem-estar e desenvolvimento
do fundo. As artes e as humanidades sempre
buscaram entender os seres humanos em níveis
sutis e sofisticados, entranhando-se em complexos
fatores culturais, religiosos e políticos, fornecendo
saídas para a expressão criativa e caminhos para

T

o see the projects you have before you
in this brochure come to fruition is so
satisfying for me for such a wide variety
of reasons. From the outset the Creative Lab
was a risky endeavour that grew out of an idea –
an aspiration to do something positive, if you
like. It was not without significant obstacles to
overcome, and to some extent the theme of
creativity extended beyond the subject of the Lab
and into its design and execution. I am extremely
grateful to the tireless individuals in our partner
organisations, in particular People’s Palace
Projects and the Festival Multiplicidade, for the
knowledge, expertise and opportunities they have
provided, without which none of these incredible
projects would exist.
The Creative Lab was funded through the
UK government’s Newton Fund which aims to
develop science and innovation partnerships that
promote economic and welfare development
in partnering countries. The vast majority of
initiatives funded by Newton have been in
the ‘hard’ sciences – global medical challenges;
problems of food and water security and
production; issues around global warming and
other major natural environmental challenges.
There is no doubt that these are pressing
concerns that require urgent attention, but
I was always frustrated that the contribution of
the arts was being overlooked in relation to the
development and welfare brief of the fund. The
arts and humanities have always attempted to
understand human beings at a sophisticated
and nuanced level, getting to grips with complex
cultural, political and religious factors to
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provide an outlet for creative expression and an
avenue to enable social change. It was from this
frustration that the idea for the Lab was born.
I had the very great pleasure of
participating in the first phase, which was
a fascinating and eye-opening experience. The
other participants and myself were submerged
into a variety of regional contexts and introduced
to many of the inspirational individuals who have
since become active partners in the projects
presented here. One of the most heartening
things for me was the ease with which the
artists and academics we brought over from
the UK were able to immediately start working
with their Brazilian counterparts; overcoming
differences of culture, language and background
with consummate ease and find common ground
in their desire to use their creativity and talent
to address the issues that emerged throughout
the Lab process. I hope the experience has been
as valuable to them as it was to me and that
long-lasting collaborations and friendships have
been forged.

Dylan Law

Strategy and Development Manager
Arts & Humanities Research Council
London

a transformação social. Foi dessa frustração que
a ideia do Lab nasceu.
Tive um grande prazer em participar da
primeira fase, que foi uma experiência fascinante
e que me abriu os olhos. Eu e os demais
participantes fomos submetidos a uma variedade
de contextos regionais e apresentados a muitas
pessoas inspiradoras que, desde então, se tornaram
parceiras ativas nos projetos aqui apresentados.
Umas das coisas mais encorajadoras para mim
foi a facilidade com que os artistas e acadêmicos
trazidos do Reino Unido começaram imediatamente
a trabalhar com os seus pares brasileiros, superando
diferenças de cultura, língua e origem com
espontaneidade, encontrando um solo comum
no desejo de usar a criatividade e o talento para
se dirigir às questões que emergiram ao longo do
processo do Lab. Espero que a experiência tenha
sido, para eles, tão valiosa quanto foi para mim
e que amizades e colaborações duradouras tenham
se firmado.

Dylan Law

Gerente de desenvolvimento e estratégia
Arts & Humanities Research Council
Londres
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M

ais do que nunca é preciso dialogar.
Criar novos canais de troca. Expandir as
possibilidades de conversa. Entre iguais
e entre diferentes. Entre gente do mesmo lugar
e entre culturas distantes. O momento pede bocas
e ouvidos generosos. Urge sentarmos à mesa de
negociação. Voltarmos todos à távola redonda.
Por isso, é com grande prazer que recebemos
no Oi Futuro a Mostra Lab Criativo, resultado
de um processo iniciado em setembro de 2015,
com uma convocatória intercontinental. Pessoas
de formações bem díspares, com trajetórias
profissionais e histórias pessoais muito distintas,
unidas por dois profissionais bastante singulares,
Batman Zavareze e Paul Heritage. Um brasileiro
e um inglês fomentando uma conversa riquíssima
entre brasileiros e… Britânicos.
Ao todo são 20 cabeças reunidas em grupos,
que, do chamado primeiro até esse maio de 2016,
trabalharam presencialmente e à distância, tentando
ressignificar, com seus projetos interdisciplinares,
a cidade do Rio – e suas infinitas sutilezas –, o país –
e sua diversidade nem sempre explicitada –, o papel
da arte nesse tempo conturbado e até mesmo
o conceito de utopia, nestes 500 anos da publicação
de Thomas More.
Um pouco da materialização dessa bonita
experiência, radicalmente inusitada e necessária,
pode ser vista aqui e agora no nosso centro cultural.
Aproveitem.

Roberto Guimarães
Gestor de Cultura
Oi Futuro
Rio de Janeiro

M

ore than ever we need dialogue. We need
to create new communication channels.
To expand the possibilities for conversation.
Between those who are alike and those who are
different. Between people from the same place and
between different cultures. The moment calls for
generous mouths and ears. It is urgent that we sit
together and reach new agreements. We must all go
back to the Round Table.
I therefore take great pleasure in welcoming
to Oi Futuro the Creative Lab Exhibition, the result
of a process initiated in September 2015, with an
intercontinental call for projects. People with very
disparate backgrounds, with very different professional
careers and personal stories, united through two
very unique professionals, Batman Zavareze and Paul
Heritage. A Brazilian and an Englishman fostering a rich
conversation between Brazilians and… Britons.
In all, 20 people, variously grouped, worked
together between the first call and May 2016, in
person and remotely, trying to give new meanings,
with their interdisciplinary projects, to the city
of Rio and its endless subtleties, the country and
its not always visible diversity, the role of art in
these troubled times, and even to the concept of
Utopia, 500 years after the publication of Thomas
More’s book.
Part of this beautiful experience, radically
unusual and necessary, has materialised and can be
seen here and now at the cultural centre.
Enjoy.

Roberto Guimarães
Cultural Manager
Oi Futuro
Rio de Janeiro

18

F

or almost twenty years, Redes da Maré has
created transformative experiences in the
largest favela complex of Rio de Janeiro,
Maré, which is home to about 130,000 people.
The major aim is to establish links between
different segments in the city in order to
build lasting partnerships, mobilise the local
population and create opportunities to overcome
stereotyped and prejudiced views of the regions
where the poorest people live.
From this perspective, the mission of
Redes da Maré is to promote the construction
of a sustainable development network in the
Maré territory by developing projects in five
main areas of interest: education, art and culture,
communication, territorial development and
public safety, to improve quality of life and
guarantee the rights of the region’s population.
The Art and Culture area has gathered
artistic and cultural movements which have
expanded residents’s access and production
of artistic expressions to create new ways
to perceive reality. Centro de Artes da Maré,
a space dedicated to artistic education, creation
and dissemination of art was made possible
by a partnership between Redes da Maré and
Lia Rodrigues dance company. Lona Cultural
Municipal Herbert Vianna is another venue
whose operation is shared with the local
government of the city of Rio de Janeiro.
As long-term initiatives in the arts, Mão na Lata
photography centre with Tatiana Altberg, art
works on tiles – Arte sobre Azulejos – with Laura
Taves, Olhares da Maré film school, coordinated
by Diego de Jesus, and also the support from

H

á quase vinte anos a Redes da Maré vem
tecendo experiências transformadoras no
maior conjunto de favelas do Rio de Janeiro,
a Maré, onde moram cerca de 130.000 pessoas.
O intuito maior é o estabelecimento de vínculos
entre diferentes segmentos na cidade, de modo
a costurar parcerias duradouras, mobilizar
a população local e criar possibilidades de superar
visões estereotipadas e preconceituosas sobre
as regiões onde vivem as pessoas mais pobres
na cidade.
Nessa perspectiva, a Redes da Maré tem como
missão promover a construção de uma rede de
desenvolvimento sustentável no território da Maré
a partir da elaboração de projetos, que articulam
cinco eixos: educação, arte e cultura, comunicação,
desenvolvimento territorial e segurança pública,
considerados estruturantes para a melhoria da
qualidade de vida e a garantia de direitos da
população da região.
No caso do eixo Arte e Cultura, esse vem
reunindo movimentos artísticos e culturais que
têm permitido ampliar a capacidade dos moradores
de acessar e produzir expressões artísticas que
possam oportunizar novas formas de percepção
do real. O Centro de Artes da Maré, espaço
dedicado à formação, à criação e à difusão das
artes, foi viabilizado através da parceria entre
a Redes da Maré e a Lia Rodrigues Companhia de
Danças. A Lona Cultural Municipal Herbert Vianna
é outro equipamento que funciona de maneira
compartilhada com a Prefeitura do Rio. Como
iniciativas de longo prazo, no campo das artes,
temos o núcleo de fotografia Mão na Lata com
a Tatiana Altberg, o trabalho de Arte sobre Azulejos
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com a Laura Taves, a Escola de Cinema Olhares
da Maré, coordenada por Diego de Jesus e, ainda,
o apoio a uma companhia de teatro profissional com
atores da Maré, a Cia Marginal.
O Lab Criativo chega à Maré a partir da
parceria entre o People’s Palace Projects, de
Londres, e a Redes da Maré, num contexto de
possibilitar trocas e encontros a partir dessas
realidades. A escolha do lugar da realização de uma
experiência é também um ato artístico. E estar onde
estamos é tanto um ato artístico quanto político.
Entendemos, a partir desse lugar, o sentido maior de
algumas dessas experiências artísticas acontecerem
na Maré.

Eliana Sousa Silva
Diretora
Redes da Maré
Rio de Janeiro

Cia Marginal professional theatre company with
actors from the Maré community.
Creative Lab enters the Maré
neighbourhood through a partnership between
People’s Palace Projects of London, and Redes
da Maré, in a context that will enable exchanges
and encounters from those realities. The choice
of the place for an experience is also an artistic
act. And being where we are, is both an artistic
and political act. From this place, we understand
why it makes sense that some of these artistic
experiences may happen at Maré.

Eliana Sousa Silva
Director
Redes da Maré
Rio de Janeiro
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Lab Criativo/
Creative Lab

PROGRAMME:

PROGRAMAÇÃO

PHASE 1

FA SE 1

October 25 to November 4th, 2015 –
Artistic residence programme in Rio:
EAV Parque Lage, CasaRio, Olabi, MAR, Agência
de Redes para Juventude, Studio X, Praça Mauá,
Redes da Maré, Biblioteca Lima Barreto, Centro
de Artes da Maré, Lona Cultural Herbert Vianna
and Galpão Bela Maré, PUC-Rio, Hotel Capacete
and Casa Nuvem em Mauá.

25 de outubro a 04 de novembro de 2015 –
Residência artística
EAV Parque Lage, CasaRio, Olabi, MAR, Agência de
Redes para Juventude, Studio X, Praça Mauá, Redes
da Maré, Biblioteca Lima Barreto, Centro de Artes
da Maré, Lona Cultural Herbert Vianna e Galpão
Bela Maré, PUC-Rio, Hotel Capacete e Casa Nuvem
em Mauá.

November 07th, 2015 – Memórias Futuras Panel
Escola de Artes Visuais do Parque Lage – Festival
Multiplicidade 2025.

07 de novembro de 2015 – Painel Memórias Futuras
Escola de Artes Visuais do Parque Lage – Festival
Multiplicidade 2025.

PHASE 2

FA SE 2

May 14 and 19th, 2016 – Redes da Maré
Biblioteca Lima Barreto, Centro de Artes da Maré,
Lona Cultural Herbert Vianna and Galpão Bela Maré.

14 e 19 de maio de 2016 – Redes da Maré
Biblioteca Lima Barreto, Centro de Artes da Maré,
Lona Cultural Herbert Vianna e Galpão Bela Maré.

May 16, 17 e 18th, 2016 – Oi Futuro Flamengo
Rua Dois de Dezembro, 63.

16, 17 e 18 de maio de 2016 – Oi Futuro Flamengo
Rua Dois de Dezembro, 63.

Official event
Evento oficial

O

Open Call
(September 2015)
Convocatória
(setembro 2015)

Artistic-residency
(October and
November 2015)
Residência artística
(outubro e
novembro de 2015)

Lab Criativo foi originalmente realizado
na Índia pelo AHRC e pelo British Council
(como Unbox Labs) e agora foi reinventado
no Brasil como parte do projeto Transformações
Sociais Através da Cultura e Criatividade, do
Reino Unido, fundado pelo AHRC. O projeto uniu
acadêmicos, artistas e profissionais do setor criativo
do Brasil e do Reino Unido numa residência de
dez dias, cujos resultados serão exibidos durante
a edição do Festival Multiplicidade de 2016.
O projeto selecionou vinte candidatos do
Brasil e do Reino Unido para participar de um
inovador laboratório imersivo, promovendo diálogos
e colaborações artísticas interdisciplinares em
variados pontos da cidade, cujo objetivo era refletir
sobre o contexto social brasileiro e as rotinas
diárias da cidade do Rio de Janeiro. Ao longo do
processo, os participantes tiveram a mentoria de
Bruno Vianna, Daniela Labra e Gustavo Ciríaco, que
os ajudaram a desenvolver ideias e refletir sobre
o cotidiano carioca. Como parte do programa,
eles participaram de uma palestra inaugural com
o sociólogo e especialista em segurança pública, Luiz
Eduardo Soares, realizaram diversas atividades em
importantes pontos culturais da Maré, do centro do
Rio, na Agência Redes para a Juventude, de Marcus
Faustini, no Studio X, Olabi, PUC-Rio e no Museu de
Arte do Rio (MAR), onde foram agraciados com uma
visita especialmente guiada por Paulo Herkenhoff.
Ao final dessa rica experiência de trocas entre
diferentes continentes e com a própria cidade do Rio de
Janeiro, os grupos formados submeteram seus projetos
à análise de uma banca formada por Batman Zavareze
(curador do Festival Multiplicidade), Paola Barreto
(cineasta, pesquisadora e artista visual), Eliana Sousa
Silva (Redes da Maré), Marina Veira (Tangolomango)
e Evangelina Seiler (curadora independente). Nove
projetos colaborativos foram selecionados, para serem
realizados com apoio financeiro do Newton Fund e do
Arts and Humanities Research Council, do Reino Unido,
como parte da mostra que aconteceu em maio de
2016 no Oi Futuro Flamengo e em diversos pontos do
Eixo de Arte e Cultura da Maré.

C
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reative Lab was originally realised in India
by AHRC and British Council (as Unbox
Labs) and has now been reinvented in
Brazil as part of a UK project, Social Change
through Creativity and Culture, funded by AHRC.
It brought together academics, artists and creative
sector professionals from Brazil and the United
Kingdom in a ten day residency, which will receive
a final showcase during the 2016 season of
Festival Multiplicidade.
The project selected twenty applicants
from Rio de Janeiro and the UK to take part
in an innovative and immersive residential
lab. Dialogue and interdisciplinary artistic
collaborations, in various parts of the city of Rio,
stimulated and informed the group’s reflections
on Brazil’s social context and on everyday life in
Rio de Janeiro. Participants were mentored by
Bruno Vianna, Daniela Labra and Gustavo Ciríaco,
who helped them to develop ideas and to reflect
on daily life in Rio de Janeiro. Their orientation
included an inaugural lecture by sociologist
and public security expert Luiz Eduardo Soares,
several activities in cultural venues at Maré
and downtown Rio, a presentation at Marcus
Faustini’s project Agência de Redes para
a Juventude, and visits to Studio X, Olabi, PUC-Rio
and a special tour of Museu de Arte do Rio (MAR),
guided by Paulo Herkenhoff.
At the end of this intensive exchange of
ideas across continents and around the city of Rio
de Janeiro, teams proposed their project ideas to
a panel comprising Batman Zavareze (curator of
Festival Multiplicidade), Paola Barreto (filmmaker,
researcher and visual artist), Eliana Sousa Silva
(Redes da Maré), Marina Vieira (Tangolomango)
and Evangelina Seiler (independent curator). Nine
collaborative projects were selected by the panel to
be realised with grant funding from Newton Fund
and the UK’s Arts and Humanities Research Council,
as part of a showcase in May 2016, at Oi Futuro
Flamengo and several venues of the Eixo de Arte
e Cultura da Maré.
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P RO JE C T N A M E

/

NOME DO PROJETO

Building Rio/
Construindo
o Rio
CR EA TI V E L A B A R T I S T - R E S E A R C H E R S / A R T I S T A S - P ESQUISADORES DO LAB CRIATIVO

Kazz Morohashi

A BO UT / S O B R E

Building Rio is a public engagement and
participatory installation. During the Occupation,
the audience are invited to contribute their
opinion on the future of Rio. It is a collaborative
project between the Oi Futuro Occupation
audience and the 20 artists and academics who
presented their ambitious and dynamic responses
to creatively address some of Rio’s most pressing
social challenges.

Building Rio é uma instalação de integração
e participação pública. Durante a Ocupação,
o público é convidado a contribuir com a sua
opinião acerca do futuro do Rio. Este é um projeto
colaborativo entre o público da Ocupação Oi Futuro
e os 20 artistas e acadêmicos que apresentaram as
suas respostas ambiciosas e dinâmicas para resolver
de modo criativo alguns dos desafios sociais mais
prementes da cidade do Rio.

labcriativo.org/
building-rio
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Ao público é oferecido um espelho de acrílico, no
formato de tijolo, com a seguinte provocação: “eu
quero construir um Rio que é...” – à qual eles
são convidados a responder. Usando palavras e/
ou imagens, o público é convidado a representar
seus pensamentos nos tijolos. Eles são, então,
adicionados ao mural da instalação. Lentamente –
na medida em que as pessoas contribuírem com
as suas ideias – e tijolo por tijolo, uma superfície
espelhada e prateada começa a aparecer. O espaço
logo torna-se povoado pelos tijolos para formar uma
enorme cascata de espelhos. Dependendo do ponto
focal dos espectadores, eles poderão ver os escritos

The audience are given a mirror finished acrylic
‘brick’ and a statement, ‘I want to build a Rio that
is…’, to which they are asked to respond. Using
words and/orimages, the audience are invited
to mark their thoughts onto the bricks. The
bricks are then attached to the installation wall.
Slowly—as more people contribute their ideas—
and brick-by-brick, a silvery reflective surface
begins to emerge. The space soon becomes
populated by the bricks to form a huge cascade
of mirrors. Depending on the viewer’s focal point,
she may see the writing on the brick or herself
reflected and engulfed into the collaborative
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dialogue. While some may simply want to read
and meditate on what others have said, others
may wonder how their responses could be
put into action. Building Rio is intended to be
an opportunity to exchange ideas, share views,
acknowledge differences, and most importantly
reflect on ways of building a positive future of Rio.

nos tijolos ou a si mesmos refletidos e incorporados
ao diálogo colaborativo. Enquanto alguns podem
querer apenas ler e refletir sobre o que as pessoas
disseram, outros podem se perguntar sobre como
as suas respostas poderiam ser colocadas em
prática. Building Rio pretende ser uma oportunidade
de troca de ideias, compartilhamento de visões,
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reconhecimento das diferenças e, o mais importante,
uma reflexão acerca dos modos de produção de um
futuro positivo para o Rio.
Building Rio se inspirou na paisagem urbana da
cidade. Enquanto dirigia pelo Rio e pelas suas
periferias, eu me surpreendi pela onipresença
alarmante das favelas feitas, obviamente, dos
milhões de tijolos caramelo-marrons crus que se
espremiam firmemente e tenuemente nos espaços
desfavorecidos. Desagradável ou não, essa visão era
um indicador inequívoco da profunda segregação
social da cidade.
Lembro de sentir-me confusa sobre o que fazer
com a expansão desses assentamentos. Em minhas
viagens passadas, me deparei frequentemente
com visões da pobreza, como foi em Khayelitsha,
reconhecidamente a maior e mais veloz cidade
informal em crescimento na África do Sul, ou em
Antananarivo e nas pequenas cidades e vilarejos
de Madagascar, onde a corrupção política
e o descontentamento civil pouco ajudaram no
percurso do desenvolvimento de infraestrutura
e fornecimento de condições básicas. Em muitos
dos casos, contudo, lembro-me dessa sensação de
uma pobreza compartimentada, onde o conforto

Building Rio was inspired by the city’s urban
landscape. Driving through Rio and its outskirts,
I was struck by the alarming omnipresence of the
favelas made obvious by the millions of untreated
caramel brown bricks that crammed tightly and
tenuously on disadvantaged spaces. An eye-sore
or not, the sight was an unmistakable indicator of
the city’s deep social disconnect.
I remember feeling confused by what to make
of the sprawling settlements. On my past travels,
I have often come across sights of poverty,
whether it was in Khayelitsha, reputedly the
largest and fastest growing informal township
in South Africa, or in Antananarivo and smaller
towns and villages in Madagascar where political
corruption and civil unrest has meant little
in the ways of infrastructure development
and delivery of basic provisions. In many of
the cases, however, I remember this sense of
compartamentalised poverty where ‘out-of-sight,
out-of-mind’ complacency was the only way the
society could get on with their everyday life. Even
in places such as my hometown Los Angeles
at the height of gang violence in the early 90s,
problem areas were fairly contained with clear
territorial boundaries.
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daquilo que “os olhos não veem, o coração não
sente” era a única maneira da sociedade conseguir
tocar a sua vida cotidiana. Mesmo em lugares
como a minha cidade natal, Los Angeles, no auge
da violência de gangues no início dos anos 90, as
áreas problemáticas foram bem isoladas com claras
fronteiras territoriais.
No Rio era diferente. Os cariocas não pareciam
ter muitos escrúpulos sobre dividir o espaço com
grupos mais desprovidos da sociedade, ainda que
a violência saltasse das áreas marcadas pelos tijolos
expostos. A relativa pobreza era, me parecia, apenas
um fato da vida, e, tendo diversos problemas
e desafios para se lidar debaixo do sol quente, os
moradores do Rio pareciam mais interessados em

Rio was different. The Cariocas seemed to
have no qualms about sharing spaces with the
lesser fortunate groups of the society even
if the violence spewed out beyond the bare
brick marked areas. The relative poverty was, it
seemed, just a fact of life and while there are
many issues and challenges to be dealt with
beneath the hot sun kissed surface, the people
of Rio seemed more persuaded to live life with
insane level of optimism, passion and charisma,
rather than through quiet grumbling we do
here in the UK. Simply put, Rio was a city full of
contradiction—the haves and the have-nots, the
ares and the are-nots, and everything else that
goes between. For me as a complete foreigner,
Rio was curious, confusing and alluringly inspiring.
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While Building Rio was initially pitched as a subproject of one of the AHRC-Newton Fund projects,
it was taken forward as an independent project
to capture the audience response for the overall
Creative Lab initiatives. During the development
process, I reflected heavily on our initial research
trip in early November 2015. One impression
that kept re-emerging was the noise of the peole.
Whether it was during visits to meet community
projects leaders in the vast Maré favela, youth
support leaders at Agencia, or Creative Lab
critique sessions at Parque Lage, I remember
feeling overwhelmed by how vocal the Brazilians
were. Everyone had something to say. Even if
I tried to ignore the voices and instead focus on
what I saw, I was bombarded by text and images
woven into virtually every corner of the city in
the form of graffiti and street art. They were
not necessarily information, but were rather
statements with a sense of desperation in having
to be expressed. Life in Rio was like surviving
constant visual and textual bombings.

levar a vida com um nível absurdo de otimismo,
paixão e carisma, e não através de resmungos, como
fazemos aqui no Reino Unido. Resumindo, o Rio era
uma cidade cheia de contradições – os que têm e os
que não têm, os que são e os que não são, e tudo
o mais que está no meio disso. Para mim, como uma
completa estrangeira, o Rio era curioso, confuso
e sedutoramente inspirador.
Enquanto o Building Rio era lançado inicialmente
como um subprojeto de um dos projetos do AHRCNewton Fund, ele foi levado adiante como um
projeto independente para capturar a resposta
do público para as iniciativas do Lab Criativo no
geral. Durante o desenvolvimento do processo,
refleti muito sobre a nossa primeira viagem de
pesquisa no início de novembro de 2015. Uma
memória que sempre voltava era a do barulho das
pessoas. Fosse durante as visitas à vasta favela da
Maré, para conhecer os líderes dos projetos na
comunidade, líderes de apoio aos jovens na Agência,
ou durante as críticas reuniões do Lab Criativo no
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Parque Lage, lembro-me de ficar impressionada
pelo quanto os brasileiros eram ruidosos. Todos
tinham algo a dizer. Mesmo que eu tentasse ignorar
as vozes e, ao invés de ouvi-las, focasse no que
eu via, eu era bombardeada por textos e imagens
tecidos em praticamente todos os cantos da
cidade na forma de grafite e arte de rua. Estes não
tinham necessariamente informações, mas eram
antes declarações dotadas de certo desespero para
serem expressadas. A vida no Rio era como uma
sobrevivência a constantes bombardeios textuais
e visuais.
Contudo, eu imaginava, em uma cidade onde
todos têm uma opinião, como seria se as suas
vozes estivessem de fato sendo ouvidas. Durante
a viagem, eu também me encontrei com um
historiador e brasilianista que compartilhou extensa
e detalhadamente (e angustiadamente) o fato de
que poucas pessoas se interessavam por estudar
o passado da cidade. Ao invés disso, o foco – tanto
nacional quanto internacional – era nas políticas
atuais, nas favelas e em outros cânceres da
sociedade, e como nós poderíamos promover uma
mudança positiva. A sua questão era que sem uma
base sólida e um reconhecimento dessa história,
o progresso contemporâneo é meramente um
brilho superficial, que pode facilmente se descamar
e perder o seu esplendor.
Como podemos reunir as pessoas para ouvir,
para expressar opiniões e compartilhar ideias
enraizadas à comunidade e à sua história? Talvez,
se criarmos um portal visual para mergulhar os
espectadores no que está sendo dito e fazê-los se
reconhecerem no contexto, possamos motivar um
diálogo mais significativo e elaborado. Como os
tijolos que compõem as favelas e muito mais no Rio
incorporam as aspirações e esperanças de melhores
oportunidades, o espelho de tijolos do Building Rio
é um convite aos cariocas para uma construção
coletiva e colaborativa, e para que se reconheçam
como parte da visão futura do Rio.

Yet, I wondered, in a city where everyone has an
opinion, if their voices were actually being heard.
During the trip, I also met with a Brazilianist
and historian who shared in great length and
detail (and angst) how so few shared interest in
studying the country’s past. Instead, the focus—
both national and international—was on current
politics, the favelas and the other cancers of
the society, and how we could promote positive
change. His point was that without a solid
foundation and appreciation for one’s history,
contemporary progress is merely a superficial
gloss that can easily peel or lose its luster.
How do we get people together to listen, to
voice opinions and share ideas rooted to the
community and its history? Perhaps if we create
a visual portal to immerse viewers into what is
being said, and see themselves in the context, it
might prompt a more meaningful and vested
dialogue. As the bricks that make up the favelas
and more in Rio embody aspirations and hope
for better opportunities, the mirror-bricks of
Building Rio are an invitation to the Cariocas to
collectively and collaboratively construct and see
themselves as part of the future vision of Rio.
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Affective Map
/Mapa afetivo
CR EA TI V E L A B A R T I S T - R E S E A R C H E R S / A R T I S T A S - P ESQUISADORES DO LAB CRIATIVO

Cristina Amazonas   Julian Brigstocke

AB OU T / S O B R E

AN AFFECTIVE CARTOGRAPHY OF
JOURNEYS IN THE MARÉ COMMUNITY

UMA CARTOGRAFIA AFETIVA DAS
CAMINHADAS NA COMUNIDADE DA MARÉ

Video installation by Cristina Amazonas,
combining different points of view through
intercrossing projections on transparent and
reflective surfaces, addressing forms of mobility
and everyday life in the Maré complex of
favelas, using data collected in the community
in April 2016 and analysed by the academic
Julian Brigstocke.

Videoinstalação de Cristina Amazonas que mistura
pontos de vista através de projeções cruzadas
em superfícies transparentes e espelhadas,
abordando as formas de mobilidade e vida
cotidiana no complexo de favelas da Maré, usando
dados coletados na comunidade em abril de
2016 e analisados pelo acadêmico Julian Brigstocke.

labcriativo.org/
affective-map
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Affective
Cartographies
Photo collection

Translação / transdução: artístico, acadêmico, geográfico,
cultural, científico, pessoal.

Translation / Transduction: artistic, academic,
geographic, cultural, scientific, personal.

Como é o dia a dia de uma comunidade que sofre
com a violência, a precariedade e a insegurança?
Como as pessoas trafegam em espaços
atravessados por redes de limites, fronteiras
e caminhos invisíveis? Onde estão os espaços da
alegria, da segurança, do medo ou da ansiedade,
e como eles são criados? Como esses espaços
modulam desejos, emoções e sentimentos préconscientes, “afetivos”?

What does everyday life feel like in a community
that suffers from violence, precariousness, and
insecurity? How do people navigate spaces that
are threaded with webs of invisible boundaries,
borders and pathways? Where are the spaces
of joy, safety, fear or anxiety, and how are
they made? How do these spaces modulate
pre-conscious, ‘affective’ desires, emotions
and feelings?
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Affective Cartographies is an art-research
collaboration exploring the experience of
everyday, ordinary life in a community that
experiences high levels of violence. The art
installation blends viewpoints through cross
projections on transparent and / or mirrored
surfaces. Academic, cultural, scientific and
personal contexts are interwoven, displaying
realities that are revealed by art, science
and technology.

Cartografias Afetivas é uma pesquisa artística
e colaborativa que explora a experiência do dia
a dia, da vida comum em uma comunidade que
lida com altos níveis de violência. A instalação
artística mistura pontos de vista através de
projeções cruzadas em superfícies transparentes
e / ou espelhadas. Contextos acadêmicos,
culturais, científicos e pessoais são entrelaçados,
apresentando realidades reveladas pela arte, pela
ciência e pela tecnologia.
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Programmed interfaces
will be used by the
public to manipulate
image content:
wireless keyboard with
fluorescent stickers;
buttons interface; live
video capture; open
microphones, body
sensors etc.
Interfaces programadas
serão usadas pelo
público para manipular
o conteúdo das
imagens: teclados
sem fio com adesivos
fluorescentes; interface
de botões; captura
de vídeo ao vivo;
microfones abertos,
sensores corporais etc.

Affective Map
Pixel Pilot
Video Teaser

CIDADES INVISÍVEIS

INVISIBLE CITIES

As favelas do Rio são, ao mesmo tempo,
espetaculares e invisíveis. As mesmas imagens
estereotipadas são constantemente reproduzidas:
um espaço abjeto de sofrimento e violência;
ou um espaço vibrante de criatividade, energia
e espírito populares. Estes estereótipos obscurecem
a realidade das vidas em diversas comunidades
que têm as suas próprias questões, divisões
e solidariedades. O dia a dia da vida desaparece.

Rio’s favelas are simultaneously spectacular
and invisible. The same stereotyped images
are constantly reproduced: an abject space of
suffering and violence; or a vibrant space of
grassroots creativity, energy and spirit. These
stereotypes obscure the reality of lives in
different communities that have their own
unique issues, divisions, and solidarities. The
everydayness of life disappears.

A nossa pesquisa usa sensores de resposta de
pele galvânicos, sensores de batimento cardíaco
e fotografias, entrevistas e gravações de áudio,
a fim de produzir novos modos de sentir, entender
e representar as comunidades marginalizadas do
Rio. Nós exploramos maneiras de se mover através
de uma comunidade que é estigmatizada, disputada
e que sofre uma violência rotinizada.

Our research uses galvanic skin response
sensors, heartbeat sensors and photographs,
interviews, and audio recordings, to generate
new ways of sensing, knowing and representing
Rio’s marginalized communities. We explore
ways of moving through a community that
is stigmatized, contested, and suffers from
routinized violence.

Os participantes da pesquisa empreendem uma
expedição diária pela comunidade. Nós medimos
os seus estados corporificados, e conversamos
com eles sobre suas experiências na favela.
Tentamos entender como as pessoas mapeiam os
seus caminhos através da favela. Onde se sentem
seguras? Onde se sentem vulneráveis?

Research participants undertake an everyday
journey through their community. We measure
their embodied states, and talk to them about
their experiences of the favela. We try to
understand how people navigate their way
through the community. Where do they feel safe?
Where do they feel vulnerable?

Padrões desiguais de mobilidade (de pessoas,
ideias, coisas, emoções...) são essenciais

Uneven patterns of mobility (of people,
ideas, things, emotions…) are integral to the
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à criação de constelações de poder. Eles formam
identidades e geram microgeografias da vida
cotidiana. A mobilidade e os seus significados são
altamente desiguais. Em particular, sabemos que
o gênero tem um grande impacto nos padrões de
mobilidade cotidianos. Mulheres frequentemente
têm uma situação de pior mobilidade do que
os homens por terem menos acesso a recursos,
menos tempo, e uma maior vulnerabilidade
sentida e efetiva a assédios e ataques. Isto
impacta negativamente no seu acesso à educação,
à assistência médica, às oportunidades de
emprego, no contato social com amigos
e familiares e no seu envolvimento político.

“Pixel Espelho”
software art
plataform

creation of constellations of power. They form
identities and generate micro-geographies
of everyday life. Mobility and its meanings
are highly unequal. In particular, we know
that gender has a great impact on daily
mobility patterns. Women often have worse
mobility than men, due to inferior access to
resources, less time, and greater actual and
perceived vulnerability to harassment and
assault. This impacts negatively on their access
to education, healthcare, job opportunities,
social contact with friends and family, and
political involvement.

Estamos explorando mais uma cartografia de estados
afetivos do que locações físicas. Nossa instalação
oferece uma exploração básica de sentimentos,
atmosferas e harmonizações incorporados – e não
um olhar abstrato ou divino a partir de cima. Usando
sensores que medem os estados afetivos pelo
monitoramento de indicadores como os batimentos
cardíacos e os níveis de suor dos corpos, assim como
outros métodos de pesquisa geográfica, iremos gerar
um novo conhecimento sobre a vida cotidiana dos
residentes da comunidade. Através dos sensores, nós
gravamos momentos de introspecção, de estresse
ou de excitação que subsistem abaixo dos níveis
de consciência. Analisamos os dados, pesquisando
padrões, decodificando traços de estados emocionais
pobremente registrados.

We are exploring a cartography of affective
states rather than physical locations. Our
installation offers a ground-level exploration
of embodied feelings, atmospheres and
attunements – not an abstract, God’s-eye
view from above. Using sensors that measure
affective states by monitoring indicators such
as bodies’ heartbeat and sweat levels, as well as
other geographical research methods, we will
generate new knowledge about the everyday
lives of residents of the neighbourhood.
Through the sensors, we record moments
of introspection, stress or excitement that
subsist below the level of conscious awareness.
We analyse the data, searching for patterns,
decoding the traces of barely registered
emotional states.

A interatividade na instalação propõe a manipulação
da visualidade em tempo real através da plataforma
de software art “Pixel Espelho”, permitindo
misturar diferentes realidades: presente e futura,
distante e desejada; tudo controlado pelo
público através da interação com um teclado de
computador reconfigurado.

The interactivity in the installation proposes the
manipulation of visuality in real-time through
“Pixel Espelho” software art platform, enabling
the mixing of different realities: present,
future, apart and wanted; all controlled by the
public through interaction with a reconfigured
computer keyboard.

Diferentes projeções exploram temas que se cruzam
incluindo caminhos, fronteiras, conexões, retratos,
gráficos, casa, vizinhança.

Different projections explore intersecting themes
including paths, borders, connections, portraits,
graphics, home, neighbourhood.
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CONCEPTS

CONCEITOS

Poetry, Mapping, Multidisciplinarity, Affection/
Love, Honesty, Visibility, Pioneering, Innovation

Poesia, Mapeamento, Multidisciplinaridade, Afeição/
Amor, Honestidade, Visibilidade, Pioneirismo, Inovação

• How do violence, marginalization and invisibility

• Como a violência, a marginalização e a invisibilidade

generate novel spatial relations?
• How do corporeal responses map onto
people’s lived experiences?
• Is there such thing as an accurate ‘measure’ of
affect and emotion?
• How does art help our understanding of
cognition, visibility and violence?
• What does it mean to represent
people’s stories honestly and truthfully? Do our
bodies always tell the truth?

produzem relações espaciais inusitadas?

• Como respostas corporais são mapeadas pelas

experiências de vida das pessoas?

• Existe algo como uma “medição” precisa do afeto

e da emoção?

• Como a arte auxilia em nosso entendimento da

cognição, da visibilidade e da violência?

• O que significa representar as histórias das

pessoas com honestidade e de modo verídico? Dirão
sempre a verdade os nossos corpos?
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Imagens: Fios, Cabos / Ruínas da parede, madeira
/ Gráficos, escritos / Retratos / Contexto de
transporte / etc.

Images: Wires, Cables / Wall ruins, wood /
Graphics, writings / Portraits / Transportation
context / etc.
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DURING THE SURVEY:
IMAGE AND SOUND CAPTURING

DURANTE A PESQUISA :
CAPTAÇÃO DE SOM E IMAGEM

We invite eight women living in the Maré
to embark on everyday journeys in the
neighbourhood. We measure their embodied
states, and talk to them about their
experience of negotiating everyday life in an
area that is filled with invisible boundaries
and territories.

Convidamos oito mulheres moradoras da
Maré a se envolverem em percursos cotidianos
na comunidade. Medimos os seus estados
corporificados, e conversamos com elas sobre suas
experiências de negociação da vida cotidiana em
uma área repleta de limites e territórios invisíveis.

• a portrait of each participant;
• details about the research context and

images of the paths trodden;
• film the participant’s feet moving, walking;
• encourage them to collect familiar images
and sounds around the neighborhood, apart
from the walk.

• um retrato de cada participante;
• detalhes sobre o contexto da pesquisa e imagens

dos caminhos trilhados;

• filmar os pés das participantes se movendo,

andando;

• encorajá-las a coletar imagens e sons familiares

pela vizinhança, em separado da caminhada.

DURING THE WALK: SENSOR CAPTURING

DURANTE A CAMINHADA :
CAPTAÇÃO COM O SENSOR

• affective sensor measuring;
• GPS path traced.

• medição do sensor afetivo;
• caminho traçado por GPS.

AFTER THE SURVEY

DEPOIS DA PESQUISA

interpreting the sensor data;
image editing and treatment;
video and sound editing and treatment;
multimedia programming: Windows/Linux /
Android + Processing + Arduino;
• scenographic project;
• interface and construction of projection
surfaces’.

•
•
•
•

•
•
•
•

interpretação dos dados dos sensores;
edição e tratamento das imagens;
edição e tratamento de vídeo e de som;
programação multimídia: Windows/ Linux/
Android + Processing + Arduíno;
• projeto cenográfico;
• interface e construção das superfícies de projeção.

Video Festival
Multiplicidade
2016
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/

NOME DO PROJETO

Gambiarra Lab
CR EA TI V E L A B A R T I S T- R E S E A R C H E R S / A R T I S T A S - P ESQUISADORES DO LAB CRIATIVO

Marc Boothe   Tiago Cosmo

AB OU T / S O B R E

Gambiarra Lab is an innovative music and digital
storytelling collaboration between Rio and
London using live stream boxes (Raspberry Pi’s/
recycled PCs), film, visual art, spoken word and
music jams in ‘real time’. Artists and musicians
will use found objects and sounds to create
a unique immersive multimedia experience in the
spirit of Gambiarra.

O Gambiarra Lab é uma colaboração inovadora de
música digital e contação de histórias entre Rio
e Londres utilizando caixas de stream (Raspberry
Pi/ PCs reciclados), filme, artes visuais, palavra
falada e composições em “tempo real”. Músicos
e artistas ressignificarão objetos e sons encontrados
com a intenção de criar uma experiência singular de
imersão multimídia no espírito da Gambiarra.

Through a cycle of workshops, developed and
delivered with the support of a network of art
and community spaces: Observatório de Favelas,
Olabi, Redes da Maré, Spectaculu and B3Media,
emerging artists will direct the production of an
interactive installation and a live performance
to be part of the Festival Multiplicidade in Rio de
Janeiro in May 2016.

Através de um ciclo de oficinas desenvolvidas com
o apoio de uma rede de espaços comunitários e de
artes: Observatório de Favelas, Olabi, Redes da
Maré, Spectaculu e B3 Media, artistas emergentes
irão dirigir a produção de uma instalação interativa
e uma performance ao vivo para fazer parte do
festival Multiplicidade, no Rio de Janeiro, em maio
de 2016.

Finally, by collecting stories as we follow the artists’
experience through this journey, interdisciplinary
narratives will be shared on our online platform
and showcased to other communities who will also
have the opportunity to think about and explore
the creative power of Gambiarra.

Por fim, recolhendo histórias ao acompanhar
a experiência dos artistas nesta jornada, narrativas
interdisciplinares serão compartilhadas em
uma plataforma online e expostas para outras
comunidades, que também terão a oportunidade de
pensar e explorar o potencial criativo da Gambiarra.

labcriativo.org/
gambiarra
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Museum
Living
/Museu
Trocas

of
Exchange
de
Vivas

CR EA TI V E L A B A R T I S T - R E S E A R C H E R S / A R T I S T A S - P ESQUISADORES DO LAB CRIATIVO

Bambo Soyinka  Clelio de Paula  Julian Brigstocke  Lucinda Jarrett
Nicolas Espinoza  Slow da BF  Tiago Cosmo  Viviane Macedo

A BO UT / S O B R E

The Museum of Living Exchange (MoLE) is
a museum without walls that facilitates a live
exchange between small groups of people around
themes of optimism and future possibility. The
purpose of MoLE is to use live exchange as
a method for opening up pathways for resilience,
mobility and growth.

O Museu de Trocas Vivas (MoLE, Museum of Living
Exchange) é um museu sem paredes que facilita
a troca viva entre pequenos grupos de pessoas em
torno dos temas da esperança e de possibilidades
futuras. O propósito do MoLE é usar a troca
viva como método de abertura de caminhos para
a resiliência, a mobilidade e o crescimento.

labcriativo.org/
mole
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O Museu das Trocas Vivas (MoLE, na sigla em
inglês) surgiu no Rio em outubro de 2015 em um Lab
Criativo promovido pelo People’s Palace Projects
e financiado pelo AHRC e Newton Fund. Uma troca
viva é uma conversação criativa entre pelo menos
duas pessoas, facilitada e documentada pela troca
de objetos, experiências e práticas artísticas. Nosso
objetivo para a próxima fase de desenvolvimento
é criar uma linguagem e uma estética compartilhadas
para trocas entre nós mesmos e com um público mais
amplo. De fevereiro a maio de 2016, nós testaremos
este conceito com participantes da Maré e do Rio.
Em nossa primeira série de workshops pilotos,
trabalharemos com pessoas que vivenciam um acesso
restrito a oportunidades de engajamento criativo
e social. Por exemplo:

The Museum of Living Exchange (MoLE) was
formed in Rio in October 2015 at a Creative Lab
led by People’s Palace Projects and funded by
the AHRC and Newton Fund. A living exchange
is a creative conversation between at least two
people, facilitated and documented through the
sharing of objects, experiences and art-practice.
Our goal for the next phase of development is
to create a shared aesthetic and language for
exchange between ourselves and amongst a wider
public. From February through to May 2016, we
will test this concept with participants from Maré
and Rio. In our first set of pilot workshops we will
work with people who are experiencing restricted
access to opportunities for creative and social
engagement. For example:

• Uma pessoa recentemente incapacitada que tenha

• A newly disabled person who has experienced

sofrido dano neurológico e esteja lutando para
se mover.
• Um jovem de uma favela sujeito à falta de acesso
a recursos e redes.

neurological damage and is struggling to move.

• A young person from the favela who is

constrained by lack of access to resources
and networks.
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As we write, these initial encounters are already
under way. Our first pilot workshops are
encouraging us to question our assumptions
about who benefits from artistic exchanges.
An interesting statistic: 80% of Maré residents
would prefer to live there than anywhere else.
Maré residents don’t want to escape – they want
to celebrate and make visible spaces of optimism,
freedom and possibility within their community.
The narrative that follows introduces some of
the people, processes and practices that are
inspiring our journey to create a Museum of
Living Exchange.

Enquanto escrevemos isto, encontros iniciais já estão
ocorrendo. Nossos primeiros workshops pilotos
nos encorajaram a questionar as nossas presunções
sobre quem tira proveito das trocas artísticas. Uma
estatística interessante: 80% dos residentes da Maré
prefeririam morar lá do que em qualquer outro
lugar. Os residentes da Maré não querem escapar –
eles querem celebrar e tornar visíveis espaços de
esperança, liberdade e possibilidade dentro de sua
comunidade. A narrativa que se segue apresenta
algumas das pessoas, processos e práticas que
inspiraram a nossa jornada para criar um Museu de
Trocas Vivas.

OUR PROCESS OF EXCHANGE

NOSSO PROCESSO DE TROCA

At the heart of the idea of the Museum of
Living Exchange is the belief that an encounter
between two people has the possibility to create
something new – a new way of thinking, a new
idea, a new vision for the future. Two people meet
and in sharing knowledge through conversation
or through making something together they
generate new knowledge. Objects in a museum
often appear static; they can render invisible
the human journey that brought the artifact on
display to its final resting place in the cabinet.
Behind every museum object is a relationship of
exchange, between the collector and the collected,
between commerce and trade, between the
curator and the viewer. Our Museum replaces
objects with stories, and through shared artistic
practice new meanings emerge.

No coração da ideia do Museu de Trocas Vivas está
a crença de que o encontro entre duas pessoas
possibilita a produção de algo novo – um novo
modo de pensar, um nova ideia, uma nova visão
para o futuro. Duas pessoas se encontram e, no que
dividem o conhecimento através da conversa ou
produzindo juntas, algo de novo se cria e um novo
conhecimento é gerado. Objetos em um museu
podem parecer estáticos, o que torna invisível
a trajetória humana que levou o artefato exposto
até seu destino final na vitrine. Por trás de cada
objeto em um museu, existem relações de troca,
entre o colecionador e o que é colecionado, entre
comércio e mercado, entre o curador e o observador.
Nosso museu substitui objetos por histórias,
e novos significados surgem por meio de práticas
artísticas compartilhadas.

An example of an early exchange is the poetry
exchange led by SLOW. SLOW is a poet and graffiti
artist. In a workshop in March, he invited Viviane
Marcedo, Lucinda and our translator, Gabriela
Baptista to think of four words that come to mind
when we think of hope, two from a child’s point
of view and two from an adult’s point of view.
We kept one word and exchanged the other three.

Um exemplo de intercâmbio inicial foi a troca de
poesia conduzida por SLOW. SLOW é um poeta
e grafiteiro. Em um workshop, em março, ele convidou
Viviane Macedo, Lucinda e nossa tradutora, Gabriela
Baptista, para registrarem quatro palavras que lhes
viessem à mente quando pensassem em esperança,
duas a partir do ponto de vista de uma criança e duas
do ponto de vista de um adulto. Nós ficamos com uma
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palavra e trocamos as outras três. Cada um ficou com
uma palavra sua e três dos outros participantes. Então
cada um construiu uma frase com as palavras que tinha
e a leu em voz alta. Como Slow disse, um grupo de
palavras faz uma frase, duas frases fazem uma ideia
e em três frases talvez surja um poema.

Each person had one word of their own and three
from the three other participants. We then made
a phrase from our words and read them out.
As SLOW said, one set of words make a phrase,
two phrases make an idea and in three phrases
perhaps a poem emerges.

AMPLIANDO TROCAS ATRAVÉS DA POESIA, DO
MOVIMENTO E DA BRINCADEIRA

EXPANDING EXCHANGES THROUGH POETRY,
MOVEMENT AND PLAY

Em maio de 2016, estaremos trabalhando em parceria
com a Redes da Maré para coordenar uma série
de trocas que ampliarão este conceito. O conceito
gerador de SLOW irá inspirar participantes que
assistem aos seus workshops de poesia. Nós então
iremos usar as palavras criadas nestes workshops
para desenvolver uma instalação que possibilitará um
público mais amplo a criar novos poemas.

In May 2016, we will be working in partnership
with Redes de Maré to co-ordinate a series
of exchanges that expand upon this concept.
SLOW’s generative concept will inspire
participants who attend his poetry workshops.
We will then use the words created in
SLOW’s workshops to develop an installation that
will enable a wider public audience to create
new poems.

Em uma outra troca, trabalharemos com jovens
crianças, trocando ideias sobre como os jogos
podem estimular a resiliência e a força. Tal ideia foi
concebida por Tiago Cosmo em uma conversa com
Bambo Soyinka. Tiago escreveu o seguinte texto
sobre a sua inspiração para os workshops:
“Cresci na favela, mas a Grota do Surucucu diante
da Maré é como uma ‘cidadezinha’, enquanto
o Complexo da Maré é uma cidade.
Nosso dia começou com algumas atividades em
grupo no Galpão Bela Maré e depois prosseguimos
para nossa caminhada pelo Complexo da Maré.
Fiquei fascinado com o fluxo intenso de pessoas,
motos, carros e até caminhões, e todos estavam em
harmonia. Não tinha placas nos cruzamentos, não
tinha sinais, e muito menos um guarda auxiliando
o trânsito, porém percebi um forte senso de
cidadania e respeito.
Comecei a observar as crianças brincando, e daí
saiu a minha inspiração. Vi crianças soltando pipa,

In another exchange, we will work with young
children, exchanging ideas about how the games
people play promote resilience and strength.
This idea was conceived by Tiago Cosmo in
conversation with Bambo Soyinka. Tiago writes
below about his inspiration for the workshops:
“I grew up in the favela, but Grota do Surucucu is
like a small village compared with the Maré favela
complex, which is the size of a city.
Our day started with some group activities in the
Galpão Bela Maré and then we proceeded to our
walk through the Maré. I was fascinated by the
intense circulation of people, motorcycles, cars
and even trucks, all in harmony. There were no
signs at intersections and no guard to direct the
traffic, but I noticed a strong sense of citizenship
and respect.
I started to observe the children playing, and
then came my inspiration. I saw children flying

60

kites, others playing football, others cycling.
This perception motivated me to celebrate
these games that remain alive, resisting the
fear and violence of areas like Maré.

outras jogando bola, outras andando de bicicleta.
Essa minha percepção me motivou a celebrar essas
brincadeiras que se mantêm vivas e resistentes
ao medo e à violência existentes em áreas como
a Maré.

I shared my view of the children’s “play” in
the favelas with some colleagues and had
great acceptance from the Group Museu de
Trocas Vivas.

Compartilhei esse meu olhar no “brincar” das
crianças nas favelas com alguns colegas e tive uma
grande aceitação do Grupo do Museu de Trocas Vivas.

I have significant experience in music; I could
have developed something along these lines,
but I decided to celebrate and encourage
children and young people who live in favela
areas to continue flying kites and playing
marbles, among other games.

Eu tenho uma vivência expressiva no meio musical,
poderia até desenvolver algo nessa vertente, mas
decidi celebrar e encorajar crianças e jovens que
vivem em áreas favelizadas a manterem vivos
os atos de soltar pipas, jogar bola de gude, entre
outras brincadeiras.

Only later did I decide to develop a free
experimental sound work using the sounds
produced by those objects.

Somente num segundo momento é que resolvi
desenvolver um trabalho de experimentação
sonora de caráter livre, através dos sons produzidos
pelos objetos.

Finally, through the Creative Lab, I will give
workshops on kite-making, games of marble,
origami and sound experimentation.”
We will also work with people discharged
from hospital, who might feel isolated and
socially excluded in the community, and we
will see whether movement and musical
workshops promote connectedness and
community. Finally we will work with an
integrated group of disabled and able bodied
children to explore whether we can create
a movement practice that counters the stigma
and exclusions faced by disabled children
living in Maré.
Our exchange between disabled and
able bodied children will be facilitated by
Brazilian wheelchair dancer, Viviane Macedo
and Lucinda Jarrett, who has written
a brief description of the thinking behind
this collaboration.

Por fim, por intermédio do Lab Criativo, irei
promover oficinas de confecção de pipas, jogos de
bolinha de gude, origami e experimentação sonora.”
Também trabalharemos com pessoas liberadas do
hospital, sem atendimento hospitalar, que se sintam
isoladas ou socialmente excluídas da comunidade,
e veremos se os workshops de movimento
e música promoverão a conexão e a comunidade.
Finalmente, trabalharemos com um grupo
integrado de crianças – com deficiências ou não –
a fim de verificar se podemos criar uma prática de
movimento que contrarie o estigma e as exclusões
que sofrem as crianças deficientes moradoras
da Maré.
Nossa troca entre crianças com deficiências ou não
será facilitada pela dançarina de cadeira de rodas
brasileira Viviane Macedo e por Lucinda Jarrett,
que faz uma breve descrição sobre a ideia por trás
desta colaboração.

61

ENTRE CAPACIDADE E INCAPACIDADE

BETWEEN ABILITY AND DISABILITY

“Um encontro com Viviane é mais do que um
encontro de duas dançarinas: é refazer um exame do
que é capacidade ou incapacidade.

“An encounter with Viviane is more than a meeting
of two dancers: it is a re-examination of ability
and disability.

Percorrer a cidade com Viviane, tanto quanto
trabalhar juntas no estúdio, é um constante
aprendizado sobre o movimento. Para entrar na
estação do metrô, ela gira sua cadeira de rodas a fim
de descer a escada rolante em sentido contrário,
abrindo os braços amplamente, como asas, para
segurar as bordas dos corrimãos, confiando que
a cadeira não vai tombar. Nesses momentos ela
é forte, ágil e acrobática. Em outros momentos
ela é estigmatizada pela falta de acesso ao metrô.
Onde não há escadas rolantes, ela é obrigada
a aguardar a chegada de um elevador que a conduz
vagarosamente ao subsolo, onde, por sua vez,
a descida até as plataformas exige uma segunda
espera – até que os funcionários do metrô encontrem
a chave para o elevador da escada. A morosidade
deste procedimento está em agudo contraste com
a velocidade e a agilidade com que ela se move.

Travelling from one part of the city to another
with Viviane is as much an education in
movement as working together in the studio.
Entering the underground entails her swinging
her wheelchair round so that she descends the
escalator backwards opening arms wide like
wings and holding the edges of the handrails,
trusting the chair not to tip as she descends the
stairs. In these moments she is strong, agile and
acrobatic. At other times she is stigmatised by
the city’s lack of accessibility to the underground.
Where there are no escalators, she is obliged
to wait for a lift, which is slow, to enter the
underground and then the descent to the
platforms requires a second wait while the
underground operators find a key for the stairlift.
The slowness of this procedure is in stark contrast
to the speed and agility with which she moves.

Em outubro último, o grupo dos 20 participantes do
Lab Criativo deram início a uma caminhada. O grupo
todo empreendeu uma caminhada coletiva, no
coração do Rio, enredado por uma corda. Eu estava
muito preocupada com os buracos nas ruas, com
a falta de rampas de acesso nas calçadas e com
a dificuldade que Viviane encontrava a cada meiofio. Seis meses depois, nós ainda nos divertimos
lembrando como eu não saí do lado dela durante toda
a caminhada. Eu sabia da ansiedade de Viviane e ela
sabia que podia recorrer a mim por apoio. Em nossa
troca, nós queríamos desafiar esta codependência
convencional e encontrar modos de fomentar
e tornar mais visíveis a independência e a força.

Last October the group of twenty Creative Lab
participants went on a walk. The whole group
was on a collective walk encircled by a rope in
the heart of Rio. I was very concerned by the
holes in the roads, the lack of accessible ramps
on the pavements and the difficulty Viviane faced
negotiating all the curbs of the pavements. Six
months later we still smile recalling how I never
left her side for the duration of the walk. I was
aware of Viviane’s anxiety and she was aware of
the possibility of my support. In our exchange
we wanted to challenge this conventional
codependence and find ways her strength and
independence could be nurtured and made
more visible.

O desafio para nós, como artistas, era o de estabelecer
uma troca de nossas práticas que aumentasse a minha
compreensão sobre a capacidade e a incapacidade e ao

The challenge for us as artists was to create
an exchange of our practices that augmented
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my understanding of ability and disability and
at the same time developed and changed both
of our practices. Viviane’s dance practice is
ballroom dancing and she has developed an
integrated company of young able bodied and
disabled young people. My practice is somatic
dance practices of authentic movement, and
improvisation, in particular contact improvisation.
My instinct was to move to the floor, to
encourage Viviane out of the chair. Working
through touch our bodies slid over each other
freely, lifting and rising from a seated position,
turning returning to the floor. I experienced
a fluidity in the strength of her upper body and
Viviane found she could lift and hold me on
her shoulders.
Together we explored the common practice of
contact improvisation we both shared. Implicit
in the practice is a curiosity in different bodies
and different minds, a belief that diverse bodies
and minds are all part of the investigation into
the principles of movement at heart of contact
improvisation. I found that lying on my back
with legs stretched upwards, I could support
Viviane till she could extend both arms and legs
in a graceful position of flight. We experimented

mesmo tempo desenvolvesse e transformasse ambas
as práticas. A prática de dança de Viviane é com dança
de salão e ela montou uma companhia integrada de
jovens corporalmente sãos ou com alguma deficiência
física. Minha prática envolve técnicas somáticas de
movimento autêntico e improvisação, em particular,
o contato improvisação.
Meu instinto era o de me lançar ao chão, a fim de
encorajar Viviane a deixar a cadeira. Trabalhando
com o contato de nossos corpos deslizando um sobre
o outro livremente, levantando e deixando uma
posição sentada para retornar ao solo. Eu experimentei
a fluidez da força de seu tronco e Viviane viu que era
capaz de me erguer sobre seus ombros.
Juntas, nós exploramos a prática comum do contato
improvisação. Implícita na prática está a curiosidade
em diferentes corpos e em diferentes cabeças, e uma
crença de que diferentes corpos e mentes são todos
parte da investigação em direção aos princípios
do movimento que está no coração do contato
improvisação. Eu percebi que, deitada com as costas
no chão e as pernas esticadas para cima, eu era capaz
de aguentar Viviane com braços e pernas esticados, em
uma graciosa posição de voo. Nós experimentamos
e Viviane tentou dobrar seus joelhos a fim de que eu
também voasse sobre seus joelhos, mas desta forma
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fiquei muito perto do chão, o que impossibilitou
a ambas. Também tentamos fazer Viviane suportar
o meu peso com os seus braços esticados, em vez das
pernas, como em um dueto fluido. Isto funcionou
belamente e eu consegui descer sobre as minhas mãos,
mas não encontramos estabilidade o suficiente para
aguentar a posição por muito tempo.

and Viviane tried bringing in her knees and
letting me fly on her knees, but this left me too
low to the floor and disabled us both. We also
tried Viviane supporting me with her arms
outstretched instead of her legs in a fluid duet
this worked beautifully and I could descend onto
my hands but we were not stable enough to
sustain the position for long.

Usando a minha prática de trabalhar através da
consciência sensória e a partir do toque com os
olhos fechados, Viviane me ensinou uma dança
de salão e a fluidez de seus braços e o movimento
de sua coluna estreitaram-me em uma conexão
apertada, formando um laço inquebrantável entre
nós. Percebemos que poderíamos adaptar isto
e trabalhar com as crianças cegas que seriam
convidadas para o workshop em maio. Também
notamos que a estrutura de zouk nos permitiu
encontrar um novo modo de estimular, sem riscos,
o desenvolvimento da confiança. Deste lugar nós
poderíamos promover a improvisação e o contato.

Using my practice of working through sensory
awareness and from touch with eyes closed
Viviane taught me a ballroom dance fluidity of
her arms and the movement of her spine held me
entranced in a tight connection, an unbreakable
bond formed between us. We realised that we
could adapt this and work with the blind children
who would be invited to the workshops in May.
We also realized that using the structure of Zouk
enabled us to find a new way of supporting the
development of trust without risk. From this place
we could encourage improvisation and contact.

Todas estas trocas vão culminar em um
compartilhamento informal na Maré, que vai incluir
trocas de movimento de jovens com ou sem deficiência
interpretados pelo ativismo do grafite, e onde
a poesia de artistas do hip hop encontrará a música da
orquestra jovem regida por Tiago de Cosmo Silva.

All these exchanges will culminate in an informal
sharing in Maré that will include the movement
exchanges of disabled and non disabled young
people interpreted by graffiti activism, and where
the poetry of hip hop artists will meet the music of
the youth orchestra led by Tiago de Cosmo Silva.
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We hope to transform these exchanges
developed through the workshops in Maré
in a further exchange with the wider public
through the presentations at Oi Futuro. All
exchanges will be filmed by a dance video
maker who will interpret all the exchanges in
the fluidity of movement and create a fluid
mobile interpretation of the live interaction
between the Museum of Living Exchange and
the audience.

Esperamos transformar essas trocas desenvolvidas
ao longo dos workshops na Maré em uma troca
com o público mais amplo das apresentações no
Oi Futuro. Todas as trocas serão filmadas por uma
especialista em videodança, que irá decodificar
todas as trocas na fluidez do movimento e criar
uma interpretação móvel da interação viva entre
o Museu de Trocas Vivas e o público.

DESENVOLVENDO UMA ESTRUTURA
PARA PRÁTICAS DE TROCA
DEVELOPING A FRAMEWORK FOR PRACTICES
OF EXCHANGE

Underpinning MoLE is an original theoretical
framework that has emerged through
spontaneous exchanges between key
MoLE participants. Our aim is to further
articulate the practice of living exchange as an
artistic and scientifically informed methodology.
Our framework will inform the design of our
own project, and may also be of value to a wider
community of arts practitioners. We anticipate
interest from artists working on social change

Subjacente ao MoLE está uma estrutura teórica
original que emergiu das trocas espontâneas entre
participantes-chave do MoLE. Nosso objetivo é o de
promover a prática das trocas vivas como uma
metodologia artística e cientificamente orientada.
Tal estrutura vai compor o desenho de nosso
próprio projeto, e poderá ser de valia também para
uma comunidade mais ampla de praticantes de artes.
Ansiamos pelo interesse de artistas que trabalhem
com a transformação social em campos como os
da neurorreabilitação, da regeneração urbana e do
desenvolvimento sustentável.
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Nossa estrutura tem como base (e amplia) a teoria
musical, a neurociência, a geografia humana
e a teoria fílmica de Vertov. Em suma: as trocas
que nos interessam performatizam um ato de
tradução através do tempo e do espaço – onde algo
se transforma mediante esta troca e uma nova
experiência é criada. Alternativamente, algo pode se
perder na troca. Um deslocamento é criado.
Ou, então, elas apontam para uma suspensão:
uma suspensão musical, um ponto no espaço e no
tempo que esteja a um tempo aberto (porque
a terça está ausente, significando que não sabemos
se se trata de um acorde maior ou menor)
e carregado de tensão (porque o acorde pode se
resolver na terça de um modo previsível, mas
não necessariamente, podendo mover-se em uma
direção completamente diferente).
Tal estrutura emerge, em parte, da tese de doutorado
de Bambo Soyinka, que explora o fenômeno do
“intervalo” e sua relevância para a prática artística.
Como Bambo explica em sua tese: “o intervalo na
música é o relacionamento criado pela lacuna entre
dois sons. É o principal meio de expressão de ideias

within the fields of neuro-rehabilitation, urban
regeneration and sustainable development.
Our framework draws and extends upon musical
theory, neuroscience, human geography and
Vertov’s film theory. In brief: the exchanges we are
interested in perform an act of translation across
space and time – where something is transformed
through the exchange and a new experience is
created. Alternatively, something may be lost in
the exchange. A dislocation is created.
Or perhaps they mark a suspension: a musical
suspension, a point in space and time that is at
once open (because the 3rd is missing, meaning
we don’t know if it’s a major or minor chord)
and full of tension (because the chord may
resolve to the 3rd in a predictable manner but it
doesn’t have to, possibly moving in a completely
different direction).
This framework emerges, in part, from
Bambo’s Soyinka doctoral thesis, which explores
the “interval’ and it’s relevance to artistic
practice. As explained within her thesis: “the
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interval in music is the relationship created by
the gap between two sounds. It is the meaning
of expressing musical ideas in the tonal Western
tradition of music. Although this concept derives
from musical theory, intervals can be experienced
through other artistic practices. When any two
phenomena (two words, two images or even two
people) are brought together there is a potential
to create a third meaning (an interval) that
enables the perception of invisible realities.
Vertov, for example, used intervals within his
practice of filmmaking. Within Vertov’s films
the interval is a perceptual space or a — gap
that enables the spectator to perceive the
possibility of new action, a new future, or
a new conception of time. Vertov‘s cinematic
interval involves three interlinked processes.
First, the camera inserts itself into reality
and lifts the image away from embodied
perception. Then, the editor restructures
the images into a larger film-scale. The
affect (or at least, the intended affect) is
to unsettle the viewer’s ordinary perception
and, in doing so, create an imaginary space in
which the viewer can perceive new courses
of action.”
The action of the interval corresponds to
the practice of living exchange within MoLE.
We want our exchanges to create imaginative
intervals that enable our participants, curators
and collaborators to make new meanings and
perceive new futures together. During the
development phase of the project we will extend
and reflect upon this theoretical framework,
drawing from the MoLE archive and on the
documentary materials produced during
the project.
We invited composer Nicolas Espinoza to
conceptualise the theoretical framework in
a physical interactive sound installation.

musicais na tradição tonal ocidental de música.
Embora este conceito venha da teoria musical,
intervalos podem ser experimentados através de
outras práticas artísticas. Quando dois fenômenos
quaisquer (duas palavras, duas imagens ou mesmo
duas pessoas) se juntam, há um potencial para se
criar um significado terceiro (um intervalo) que
possibilite a percepção de realidades invisíveis.
Vertov, por exemplo, usava intervalos em sua prática
cinematográfica. Nos filmes de Vertov, o intervalo
é um espaço perceptual ou uma – lacuna que capacita
o espectador a perceber a possibilidade de uma nova
ação, um novo futuro, ou uma nova concepção de
tempo. O intervalo cinemático de Vertov envolve
três processos interligados. Primeiro, a câmera se
insere na realidade e arranca a imagem da percepção
corporificada. Então, o montador reestrutura as
imagens em uma escala fílmica maior. O afeto (ou,
pelo menos, o afeto pretendido) é o de desorganizar
a percepção comum do observador e, ao fazê-lo, criar
um espaço imaginário no qual este possa perceber
novos cursos de ação.”
A ação do intervalo corresponde à prática da troca
viva no MoLE. Queremos que nossas trocas criem
intervalos imaginários que permitam aos nossos
participantes, curadores e colaboradores, juntos,
produzir novos significados e perceber novos futuros.
Durante a fase de desenvolvimento do projeto,
ampliaremos e refletiremos sobre esta estrutura
teórica, valendo-nos do arquivo do museu e dos
materiais documentais produzidos durante o projeto.
Convidamos o compositor Nicolas Espinoza para
conceitualizar a estrutura teórica em uma instalação
física sonora interativa.
“Eu tive esta ideia ingênua para uma instalação
sonora possivelmente intitulada Sample Creator
Room (‘Sala Geradora de Samples’). Imagine agora
um cômodo retangular X/Y. Agora imagine que
nós definamos o lado X do cômodo como um eixo
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do tempo de alguma duração (ex.: 4 segundos)
e o lado Y do cômodo como um eixo de frequência.
Este eixo de frequência seria subdividido em
dois segmentos; o primeiro representando
frequências que nós humanos percebemos como
batidas (ex.: de 1 a 8 Hz), e um segundo segmento
representando frequências que percebemos
como altura (100 a 1.000 Hz). Agora imagine
que nós podemos mapear a posição das pessoas
dentro desta sala, e essa informação posicional
seja acumulada por 4 segundos (o comprimento
do cômodo).
Este procedimento vai formar samples de 4 segundos
de interações entre as pessoas dentro da sala
e com a sala propriamente, os quais poderão ser
reproduzidos quase em tempo ‘real’, com esse
atraso pequeno o suficiente para se testar e avaliar
os resultados no local.
Por exemplo, dois ‘X’ na armação superior
(oportunidade melódica/ harmônica) representam
duas pessoas andando em linha reta. Se eles
continuarem se movendo na direção da seta, eles
estarão ‘fazendo’ 220 Hz e 660 Hz por 4 segundos,
isto é, eles estarão tocando um A3 (Lá3) e um
E5 (Mi5) por 4 segundos, o que faz uma quinta
perfeita. Esse é um exemplo muito específico.
Dinâmicas mais complexas serão criadas com
movimentos mais irregulares, mas a experimentação
no cômodo pode levar as pessoas a entender e a usar
a relação física (o intervalo) entre elas e a sala a fim
de criar resultados mais interessantes, que podem
ser algo bem distante do que se entende comumente
como música aprazível. A instalação mesma seria
uma instalação sonora, mais próxima da arte sonora
que da música, mas os resultados poderiam ser
gravados e distribuídos como samples para música
eletrônica, hip-hop, ou qualquer tipo de música
baseada em samples.
A parte ‘difícil’ disso é o mapeamento dentro
do cômodo.”

“I had this naive idea for a sound installation
possibly entitled Sample Creator Room. Imagine
a rectangular room X by Y. Now imagine that we
define the X side of the room as a Time axis of
some length (e.g. 4 seconds) and the Y side of
the room as a Frequency axis. This Frequency axis
would be subdivided in two segments, the first
representing frequencies that we humans perceive
as beats (e.g. from 1 to 8 hertz), and a second
segment representing frequency that we perceive
as pitch (100 to 1000 hertz). Now imagine that
we could map people’s position inside this room,
and this positional information is accumulated for
4 seconds (the length of the room).
This procedure will construct 4 seconds ‘samples’
of the interactions between people inside
the room and the room itself, that could be
reproduced almost in ‘real’ time, a short delay but
still enough to test and evaluate the results in site.
For example, 2 x’s in the superior frame (melodic/
harmonic opportunity) represent two people
moving in a straight line. If they keep moving in
the arrow direction they will be ‘making’ 220 hz
and 660hz for 4 seconds, i.e. they will be playing
a A3 and a E5 for 4 seconds, which is a perfect
fifth. This is a very specific example. More
complex dynamics will be created with more
erratic movements, but the experimentation in
the room may lead people to understand and
use the physical relation (interval) between
them and the room to create more interesting
results, which may be a far remove from what is
commonly understood as pleasant music. The
installation itself would be a sound installation,
closer to sound art than music, but the results
could be recorded and distributed as sample for
electronic, hip-hop, or any kind of sample based
music style.
The ‘difficult’ part of this is the mapping inside
the room”.
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We invited digital artist Clelio de Paula to
conceive a visual mapping inside the room. Clelio
was excited by the potential offered by the
collaborations because although he had created
visual mappings for installations before, he had
never integrated sound and vision.

Nós convidamos o artista digital Clelio de Paula
para conceber um mapeamento visual dentro da
sala. Clelio ficou animado com o potencial das
colaborações, porque, embora ele já tivesse criado
mapeamentos visuais para instalações, jamais
buscara integrar o som e a visão.

The conceptualisation also offered an
opportunity for Lucinda to expand her practice.
Lucinda had often sought to create stages where
audiences were performers. By creating the
exhibition in a theatrical space, and allowing
a maximum of four participants entry at any
time the participants were performers in an
intimate exchange that made them aware of
the possibilities made viable by the recognition
of encounters.

A conceitualização também forneceu uma
oportunidade para Lucinda expandir sua prática.
Lucinda frequentemente procura criar cenas em
que as plateias se tornam os atuantes. Ao realizar
a exposição em um espaço de teatro, permitindo
o acesso máximo de quatro participantes ao mesmo
tempo, estes se tornavam atores em uma troca íntima
que os conscientizava das possibilidades tornadas
exequíveis pelo reconhecimento dos encontros.

A TROCA ENTRE LÍNGUAS
THE EXCHANGE BETWEEN LANGUAGES.

None of this creativity would have been possible
without translators. We asked our translator,
Gabriela Baptista, to write a brief paragraph
about this role and the opportunities created by
the space between languages in the collaboration
of the Museum of Living Exchange.
“The Creative Lab brings together Brazilian and
British artists and researchers, native speakers
of Portuguese and English. Interlinguistic
translation, between two verbal languages, is
always a part of the interactions between the
artists, researchers and producers of the project.
Much more than a simple exchange of words
from one language to another, translation always
involves interpretation and imposes an interval
in interactions that often makes us think about
what we are saying and hearing in a different way,
creating new possibilities of interpretation. The
idea behind the Museum of Living Exchange is to
create a space for exchange among people and
translation between different artistic languages.

Toda essa criatividade não teria sido possível sem
tradutores. Pedimos à nossa tradutora, Gabriela
Baptista, para escrever um pequeno parágrafo sobre
o papel e as oportunidades criadas pelo espaço entre
as línguas na colaboração do Museu de Trocas Vivas.
“O Lab Criativo reúne artistas e pesquisadores
brasileiros e britânicos, falantes nativos do
português e do inglês. A tradução interlinguística, ou
entre duas linguagens verbais, é sempre uma parte
das interações entre os artistas, os pesquisadores
e os produtores do projeto. Muito mais do que
uma simples troca de palavras de uma língua para
a outra, a tradução sempre envolve a interpretação
e a imposição de um intervalo nas interações, o que
frequentemente nos faz pensar no que estamos
falando e ouvindo de um modo diferente, criando
novas possibilidades de interpretação. A ideia por
trás do Museu de Trocas Vivas é criar um espaço de
troca entre as pessoas e de tradução entre diferentes
linguagens artísticas. Como produtora e tradutora
do projeto, meu papel é o de mediar a comunicação
verbal entre os seus participantes. Cada escolha de
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palavras e expressões vem necessariamente com
a minha interpretação e isto me faz sentir também
parte do processo criativo.”
O Museu de Trocas Vivas é um coletivo de artistas,
produtores e pesquisadores – listados abaixo em
ordem alfabética.
• Bambo Soyinka é professora de Ecologia Criativa

na Universidade Bath Spa, o primeiro Polo de
Escrita Criativa para jovens no Reino Unido.
• Clelio de Paula é um codificador criativo,
devArtist e fundador do WeSense.
• Gabriela Baptista, produtora-tradutora do
Lab Criativo, mestre em Estudos da Linguagem/
Tradução pelo PPGEL/PUC-Rio.
• Julian Brigstocke é um geógrafo cultural
trabalhando em modos criativos de compreender
o futuro pelas paisagens urbanas e objetos cotidianos.
• Lucinda Jarrett é diretora do Rosetta Life, uma
iniciativa inovadora na área da saúde; é dançarina
independente que trabalha com cenários da
saúde; especialista em engagamento de museus
e fundadora do The Knowing Body Network, uma
aliança de 37 praticantes independentes da dança
em contextos da saúde.
• Nicolas Andres Espinoza é graduado em
Engenharia Civil Eletrônica e sua área de pesquisa
é a aplicação da ciência computacional na
harmonização musical e na percepção tonal.
• Slow da BF é MC e rapper da cultura hip hop
e também grafiteiro.
• Tiago Cosmo da Silva é ativista da paz,
agitador cultural e criador da jovem orquestra
Camerata Laranjeiras.
• Viviane Pereira Macedo já foi cinco vezes
campeã de dança esportiva em cadeira de rodas
no Brasil e é instrutora de dança para cadeirantes
e não-cadeirantes.

As producer-translation of the project, my role
is to mediate the verbal communication among
the participants of the project. Each choice of
words and expressions necessarily comes with my
interpretation and that makes me feel also part of
the creative process.”
Museum of Living Exchange is a collective of
artists, producers and researchers – listed below
in alphabetical order.
• Bambo Soyinka is Associate Professor of

Creative Ecology at Bath Spa, and the Director
of Paper Nations, the UK’s first Creative Writing
Hub for young people.
• Clelio de Paula is a creative coder, devArtist
and founder of WeSense.
• Gabriela Baptista, Creative Lab producertranslator, Master in Language Studies/
Translation from PPGEL—PUC-Rio.
• Julian Brigstocke is a cultural geographer
working on creative ways of sensing the future
through everyday urban landscapes and objects.
• Lucinda Jarrett is director of Rosetta Life,
a leading innovation in health charity, an
independent dance artist working in health
settings, a museums engagement specialist
and a founder of The Knowing Body Network
an alliance of thirty seven independent dance
practitioners in health settings.
• Nicolas Andres Espinoza is a graduate in
Electronic Civil Engineering and his research area
is in the application of computer science to music
harmonization and tonal perception.
• Slow da BF is a MC and Rapper in Hip Hop
culture, and is also a graffiti artist.
• Tiago Cosmo is an activist for peace, cultural
agitator and founder of the youth orchestra
Camerata Laranjeiras.
• Viviane Pereira Macedo is five times Wheelchair
Dance Sport champion in Brazil, dance instructor
for wheelchair users and non users.
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P RO JE C T N A M E

/

NOME DO PROJETO

#RioVisível
Podia
CR EA TI V E L A B A R T I S T- R E S E A R C H E R S / A R T I S T A S - P ESQUISADORES DO LAB CRIATIVO

Kate Stewart  Kazz Morohashi  Tiago Cosmo
AB OU T / S O B R E

#RioVisivel is a participatory and performative
initiative that celebrates the everyday diversity of
Rio and provides its people with unique, creative
and timely opportunity to explore the theme of
visibility; it is linked intrinsically to an ‘olympic’
reference through the symbolism of the winners’
podium. The project involved two delivery
vehicles: “Pódio” and “Seremos Crime”
Rio de Janeiro is one of the most celebrated cities
in the world, famous for its beautiful scenery
and diverse cultural population. However, the
gap between the haves and have-nots is painfully
evident both physically, in its large sprawl of
favelas, and psychologically, in stigmatizing and
antagonizing differing social groups. #RioVisivel
proposed through participatory experiences
and performative interventions to address the
impact of visibility—for the ordinary to the
extremely marginalized Cariocas—in one of the
most dynamic of world’s cities at a time when the
world is focused on the city for one of its major
sporting and cultural events.

#RioVisível é uma iniciativa performática
e participativa que celebra a diversidade do dia
a dia no Rio, dando à sua população a oportunidade
única de explorar o tema da visibilidade; ligando-se
intrinsecamente a uma referência olímpica pelo
simbolismo do pódio. O projeto envolverá dois
veículos de entrega: “Pódio” e “Seremos Crime”.
O Rio de Janeiro é uma das cidades mais celebradas
no mundo, famosa pelo seu belo cenário e pela
diversidade cultural de sua população. Entretanto,
a lacuna entre os que “têm” e os que “não
têm” é dolorosamente óbvia tanto fisicamente,
no seu imenso esparramar de favelas, quanto
psicologicamente, no estigmatizar e antagonizar
grupos sociais distintos. #RioVisível propõe, através
de experiências participativas e intervenções
performáticas, apontar para o impacto da
visibilidade – do carioca comum ao extremamente
marginalizado – numa das cidades mais dinâmicas
do mundo, em um momento em que o mundo volta
a sua atenção para a cidade por conta de seu maior
evento esportivo e cultural.

labcriativo.org/
rio-visivel/podia

71

Original public podium
concept by Paul
Sermon, Professor of
Visual Communication,
University of
Brighton, UK

Conceito original de
Pódio público de Paul
Sermon, professor de
Comunicação Visual
da Universidade de
Brighton, Reino Unido

Todos fazemos alguma associação ou temos
alguma memória de um pódio – para alguns ele
é algo positivo e, para outros, ele representa
NÃO vencer e ser invisível.

We all have an association with or memory
of a podium – for some it has been positive
and for others it represents NOT winning and
being invisible.

Algumas vezes, na história, o pódio tem sido visto
como uma oportunidade de fazer uma declaração ou
de assumir uma posição.

Sometimes in history, though the podium
has been taken as an opportunity to make
a statement or take a stand.
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#RioVisivel Podia was conceived as participatory
experience that involved a series of physical
podia placed in some key and some more hidden
areas of Rio city as platforms for individuals
and communities to celebrate their spirit
and uniqueness.

#RioVisível Podia é uma experiência participativa
que envolve uma série de pódios físicos colocados
em lugares-chave ou em outros mais escondidos
na cidade do Rio, apresentando plataformas para
indivíduos e comunidades celebrarem seus espíritos
e suas singularidades.

We invited citizens to use the Podium to:

Queremos que os cidadãos utilizem o Pódio para:

• celebrate the Heroes in their community;
• proclaim themselves or others as “winners”;
• force the visitors, officials and wider Rio
community to see them as “visible” for what
they are achieving;
• proclaim themselves or others as “visible”;
• show the real culture of Rio.

• celebrar os heróis em suas comunidades;
• proclamar a si mesmos ou a outros como
“vencedores”;
• forçar os visitantes, os trabalhadores
e a comunidade mais ampla do Rio a vê-los como
“visíveis” pelo que estão conquistando;
• proclamar a si mesmos ou a outros como
“visíveis”;
• mostrar a cultura real do Rio.
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É importante que os pódios não sejam usados
simplesmente como locações para selfies. Por isso,
nós trabalharemos com parceiros para co-curar – se
envolver com a comunidade e produzir conteúdo,
encontrar os seus heróis e tornar a sua gente visível.
Pediremos aos participantes que não apenas tirem
fotos de si mesmos no Pódio, mas que também
compartilhem histórias pessoais de generosidade
que fizeram deles os heróis que eles são hoje.
O Pódio é, portanto, uma plataforma de visibilidade
que usa o contar histórias como um modo de
expor não apenas o individual, mas também as
comunidades por trás das cenas que estão no
coração de uma mudança positiva.
Nossas “provocações”: o fluxo de trabalho
da chamada à ação nos verá envolvidos com
organizações-chave a fim de encorajar os membros
e os principais ativistas da comunidade a se
envolverem tanto com os elementos do Pódio como
com os do Seremos Crime do projeto #RioVisível.

We felt it was important that the podia were
not simply used as selfie locations so we will
worked with partners to co-curate the project
and through the collaboration engage with
different communities, produce content, help
identify community heroes and to turn its people
visible. We asked participants who take stage to
not only photograph themselves on the Podium,
but also share a personal story on acts of human
kindness that made them the hero that they
are today. The Podium was therefore a visibility
platform using story-telling as a way to feature
not only the individual, but also the behind-thescenes communities who are at the heart of
positive change.
Our provocation or Call to Action saw us
engaging with key organisations to encourage
their interns and key community activists to
engage with both the Podia and Seremos Crime
elements of the #RioVisivel project.
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We have produced a “hack sheet” that will allow
community groups to build their own Podia from
easily found, discarded or affordable materials.
This feels similar to a “flat-pack furniture
instruction sheet”.
We have posted this and photos of our making
process on the Instructables website
www.instructables.com
1. Find Pallet and dismantle it. Keep all the
timber planks.
2. Hammer the sharp end of the nail and use
pliers to remove the nails completely.
3. Measure crate and cut supports and top pieces
to fit, allowing for a 15mm overhang as shown on
the image above.
4. Screw supports into place.
5. Screw top pieces to the supports.
6. Cable tie the crates together – how you do
this may change depending on the type of crate
you’ve chosen.
7. Measure sides and cut pallet wood to fit. Screw
in place.
8. Measure front and cut pallet wood to fit. Screw
in place.
9. Add a kick board to the sides at the bottom.

Nós produzimos um “guia” que permitirá aos
grupos da comunidade construir seus próprios
Pódios a partir de materiais descartados, facilmente
encontráveis ou acessíveis.
É algo similar a um “manual de montagem
de móveis”.
Publicamos isso e fotos do nosso processo de
elaboração no site www.instructables.com
1. Encontre uma caixa de madeira e desmonte-a.
Guarde todas as ripas de madeira.
2. Martele a ponta afiada dos pregos e use alicates
para os remover por completo.
3. Meça a caixa e corte as peças de base e do topo de
modo que caibam, deixando uma sobra de 15 mm
como mostrado na imagem acima.
4. Aparafuse as bases no lugar.
5. Aparafuse as partes de cima às bases.
6. Use um amarrador de cabos para unir as caixas –
como você vai fazer isso vai depender do tipo de
caixa que você for usar.
7. Meça os lados e corte a madeira de modo que
caiba. Aparafuse.
8. Meça a frente e corte a madeira de modo que
caiba. Aparafuse.
9. Coloque pranchas dos lados de baixo.

http://www.
instructables.com/
id/RioVisivel-BuildYour-Own-Podia/
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Pódio
1.

2.

3.

15mm

4.

7.

Instruções

5.

6.

8.

1. Encontre uma caixa de madeira e desmonte-a. Guarde todas as
ripas de madeira.
2. Martele a ponta afiada dos pregos e use alicates para os
remover por completo.
3. Meça a caixa e corte as peças de base e do topo de modo
que caibam, deixando uma sobra de 15 mm como
mostrado na imagem acima.
4. Aparafuse as bases no lugar.
5. Aparafuse as partes de cima às bases.
6. Use um amarrador de cabos para unir as caixas –
como você vai fazer isso depende do tipo de caixa que vai usar.
7. Meça os lados e corte a madeira de modo que caiba. Aparafuse.
8. Meça a frente e corte a madeira de modo que caiba. Aparafuse.
9. Coloque pranchas dos lados de baixo.

9.
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facebook.com/
riovisivel

DOCUMENTANDO E APRESENTANDO
AS HISTÓRIAS DO PODIA

DOCUMENTING & PRESENTING
THE STORIES FROM PODIA

Participantes vão poder publicar suas histórias
e fotos em nossas páginas na internet; artistas
também podem enviar ilustrações inspiradas nas
histórias do Podia.

Participants can upload their stories and photos
to our social media pages; artists can also send
illustrations of stories from the Podia.
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REFLECTIONS ON THE PROJECT
PERPETUATING POSITIVITY

REFLEXÕES SOBRE O PROJETO
PERPETUANDO A POSITIVIDADE

The Podia presented a unique and difficult
challenge: how to make people—both
represented and under-represented—visible?
Would a few boxes dressed as an Olympic
podium-like stage be the solution? The idea,
though in a different context, seemed to
have worked for Professor Paul Sermon, an
initial Lab member and a practicing artist and
scholar based at the University of Brighton.
Referencing what the Olympic podium has
meant to athletes, he experimented with an
illustrated podium image on the floor. He then
invited individuals to step onto the 2D podium
to have a moment of self-expression under
the theme of ‘everyone’s a winner’. It was
a performance-based work with an open
democratic approach to celebrating individuals:
the ‘micro to understand the macro’ approach.
Would it work, I wondered, for Rio, home to the
2016 Olympic Games?

O Podia apresentou um desafio único e árduo: como
tornar as pessoas — tanto as representadas quando
as sub-representadas — visíveis? Algumas caixas
caracterizadas como um pódio olímpico poderiam ser
a solução? A ideia, ainda que em um contexto diferente,
parece ter funcionado com o Professor Paul Sermon,
um membro inicial do Lab, artista e pesquisador
vinculado à Universidade de Brighton. Fazendo
referência ao que o pódio olímpico significou para
os atletas, ele experimentou com uma ilustração da
imagem do pódio no chão: convidou algumas pessoas
a pisarem no pódio 2D e terem um momento de
autoexpressão acerca do tema “todos são vencedores”.
Este foi um trabalho de performance com um apelo
abertamente democrático para celebrar as pessoas:
uma abordagem do “micro para entender o macro”.
Isso poderia funcionar, me perguntei, no Rio, a sede
dos Jogos Olímpicos de 2016?

When iterating the project further, team
member Kate Stewart suggested introducing
a physical 3D podium. I was even more
intrigued. A box to stand on that is going to
save our social problems. How would this
work? Fortunately, Kate had a much stronger
and clearer vision than me. First, the podium
would be made using easily sourced and often
discarded materials (in this case, beer crates
and some wood) to make accessibility easier.
Second, the project would have a social media
platform for participants to upload their
moment of podium glory to a wider digital
audience. Third, the project would focus
specifically on positive self-expressions. What
she envisaged was a proactive positive podiamadness provocation. I liked that.

Quando levamos o projeto adiante, Kate Stewart,
membro de nossa equipe, sugeriu a introdução de
um pódio 3D, físico. Eu fiquei ainda mais intrigada.
Um caixote onde podemos subir que vai salvar
nossos problemas sociais. Como isso poderia
funcionar? Felizmente, Kate teve uma visão muito
mais clara e consistente do que eu. Primeiro, o pódio
seria feito a partir de materiais facilmente obtíveis
e eventualmente descartados (neste caso, engradados
de cerveja e um pouco de madeira) para facilitar
a acessibilidade. Segundo, o projeto teria uma
plataforma de mídia social para os participantes
compartilharem os seus momentos de glória no
pódio tendo uma audiência digital mais ampla.
Terceiro, o foco do projeto está especificamente
em autoexpressões positivas. O que ela previu foi
uma provocação pódio-insana proativa e positiva.
Eu gostei disso.
Eu gostei de como isso veio a calhar com os meus
outros projetos de criação. Em paralelo ao Podia, estava
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desenvolvendo um projeto para explorar, através
da produção de objetos tangíveis, o efeito borboleta
da bondade humana. Através da narração e do
compartilhamento de histórias, poderíamos manter as
vibrações positivas do bem social fluindo? Em tempos
onde uma linguagem fragmentada é usada para relatar
a crise migratória, o referendo da UE, a campanha para
nomeação presidencial dos EUA, entre outras coisas,
meu marido economista e eu começamos a explorar
modos de usar histórias positivas para perpetuar
o comportamento social positivo.
Logo, estávamos discutindo ideias que nos
distanciaram da proposta do Podia ser apresentado em
um formato estande-de-si elaborado e, em vez disso, ser

I liked that as it dove tailed nicely to my other
creative projects. Parallel to podia, I have been
developing a project to explore the butterfly
effect of human kindness through producing
tangible objects. Through storytelling and story
sharing, could we keep the positive ripples of
social good going? In times of divisive language
being used to report the immigration crisis,
EU referendum, US presidential nomination
campaign and more, my economist husband and
I began to explored ways of using positive stories
to perpetuate positive social behaviour.
Soon, we were discussing ideas that moved
us away from podia being rendered into an
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elaborate selfie-stand and instead a meaningful
action-based project. We began focusing the
narratives to be expressed on the podia to
reference the individual’s community, whether
it was a teacher, a neighbor or a social group
who made a positive difference to him/her to
grow, aspire and achieve. We explored ways of
creating a micro-documentary using participant
generated videos, photos and stories. Kate
especially took a hands-on approach to present
these micro-stories into a visually engaging
and energetic way. This in turn got more
individuals to take interest in the project. When
I joined one of the podium documentation
sessions, one of the participants spoke of the
urgent need for positive platforms, especially
in times of crisis as Rio struggled to deal with
their crumbling political system and all that was
put at risk. Somehow, positive stories had the
effect of reassuring the individual and uniting
communities in a way negative campaign and
fear-mongering cannot.

um projeto significativo baseado na ação. Começamos
focando em narrativas a serem apresentadas no pódio
que fizessem referência à comunidade das pessoas,
podendo ser um professor, um vizinho ou um grupo
social aquilo que faz a diferença positiva na vida
de cada um, para que se possa crescer, ambicionar
e alcançar. Nós exploramos maneiras de criar um
micro-documentário usando vídeos, fotos e histórias
gerados pelos participantes. Kate trouxe especialmente
uma abordagem proativa para apresentar essas microhistórias de um modo dinâmico e visualmente atraente.
Isso, por sua vez, levou mais pessoas a se interessarem
pelo projeto. Quando eu participei de uma das sessões
de registro do pódio, um dos participantes falou
sobre a necessidade urgente de plataformas positivas,
principalmente em momentos de crise como os do
Rio em sua luta para lidar com a desintegração do seu
sistema político e com tudo o que foi posto em risco.
De certa maneira, histórias positivas tinham o efeito de
tranquilizar as pessoas e unir as comunidades de um
modo que campanhas negativas e a promoção do medo
não conseguem.

Whilst the Olympic games themselves do not
necessarily spiritually unite communities, the
sense of achievement on the podium provides
a stage for reflection on success as a community
effort. Generating a sense of optimism helps
build a sense of elation, self-belief and community
unity. It was pretty magical to watch the podia
project changing minds and attitudes of the
participants in looking at social problems. The
podia experiment was working: positive stories
were perpetuating positivity. And with the
ingenious way that the podia were designed to
be easily made, distributed and used, those less
visible in society had equal opportunities to take
part in the provocation. It also brought to light
the benefit of positive thinking in times when
optimism is falling short.

Enquanto os jogos olímpicos por eles mesmos
não necessariamente unem as comunidades
espiritualmente, a sensação de realização no pódio
fornece um momento de reflexão sobre o sucesso
como um esforço coletivo. Gerar uma sensação
de otimismo ajuda a construir um sentimento de
exaltação, autoconfiança e unidade da comunidade. Foi
muito mágico assistir o projeto Podia mudando ideias
e atitudes dos participantes ao olharem para problemas
sociais. O experimento Podia estava funcionando:
histórias positivas estavam perpetuando a positividade.
E com o modo engenhoso que o Podia foi projetado
para ser facilmente construído, distribuído e utilizado,
aqueles menos contemplados pela sociedade tiveram
oportunidades igualitárias de fazer parte da provocação.
O que também trouxe à luz o benefício do pensamento
positivo em tempos onde o otimismo está em falta.

Kazz Morohashi
Artist

Kazz Morohashi
Artista
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REFLEXÕES SOBRE O PROJETO
PODIA EXPERIENCE

REFLECTIONS ON THE PROJECT
PODIA EXPERIENCE

Quando busco nas minhas lembranças os momentos de
imersão que vivi no LabCriativo, o sentimento de encanto
pelas ideias/projetos que nasceram dessa experiência
continua pulsando e fervendo dentro de mim. A figura do
Paul Sermon sempre me interessou. Não sei se é porque
em uma de nossas conversas, ele me disse que trabalhou
na Alemanha, pois sempre quando nos encontrávamos,
falávamos um pouco de alemão (risos).

When I seek in my memories for the moments
of immersion I experienced during the Creative
Lab, the feeling of delight for the ideias/projects
which arose from the experience keeps on pulsing
and seething inside me. Paul Sermon has always
interested me. I do not know if it is because in one
of our conversations he told me he had worked in
Germany, because whenever we met, we spoke
a little in German (laughs).

No momento em que ele apresentou seu projeto, em
que ele falou com muita particularidade da visibilidade
(Rio Visível) e de que usaria o Pódio como plataforma,
de imediato tive o desejo de colaborar de alguma
forma, sobretudo porque senti uma sintonia forte
com as intervenções constantes que tenho realizado
na cidade com a @cameratalaranjeiras.
Inicialmente, pensei que seria uma ótima oportunidade
de colocar em evidência (através do Pódio), os
problemas assombrosos que o Rio enfrenta atualmente,
questões, por exemplo, como o nível da violência
policial em áreas favelizadas, as remoções autoritárias
e ilegais empreendidas pelo poder público etc....
Quando Kate colocou que a ideia central do Pódio seria
celebrar histórias positivas de lideranças comunitárias,
enfim, ter um “tom” positivo, confesso que foi algo
conflitante dentro de mim. Pensei: como podemos
explorar uma vertente positiva no Pódio se estamos
nos afogando num mar de barbaridades? A cada
hora que entramos nas redes sociais, só vêm notícias
absurdas no meu feed desse momento cabuloso que
vive não só o Rio, mas o Brasil.
Foi então que parei para refletir sobre tudo que
me move, que me motiva, e sobre meu papel social
como artista. Disse comigo mesmo: bom, notícias
negativas são propagadas diariamente de forma
abundante, então por que fazer do Pódio mais um
canal para a negatividade?

At the moment he presented his project, in
which he spoke with great particularity about
visibility (Rio Visível) and that he would use
Podia as a platform, I immediately felt the desire
to collaborate somehow, especially because
I felt a strong connection with the frequent
interventions I have made in the city with @
cameratalaranjeiras.
Initially, I thought it would be a great opportunity
to put in evidence (through Podia), the staggering
problems currently faced by Rio, issues such as
police violence in the slums, authoritarian and
illegal removals carried out by the government etc...
When Kate explained that her main idea behind
Podia would be to celebrate positive stories by
community leaders, in short, to have a positive
“tone,” I confess that the feelings inside me were
conflicting. I thought, “How can we explore
a positive aspect in Podia if we are drowning in a sea
of barbarisms?” Every time I check social networks,
the news on my feed is always absurd, about the
crazy times not only Rio is undergoing, but also Brazil.
It was then that I stopped to reflect on everything
that moves me, that motivates me and my social
role as an artist. I told myself: “Well, negative news
are propagated daily and abundantly, so why turn
Podia into one more vehicle for negativity?”
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It was from this reflexion that I remembered
how much Rio de Janeiro is a city of tremendous
potential and how many positive and inspiring
things we can show the world!

A partir desta reflexão é que lembrei o quanto o Rio
de Janeiro é uma cidade de um potencial tremendo
e o quanto temos o que mostrar de positivo
e inspirador pro mundo!

Given all we have been experiencing in Rio, all we
need is a channel to give people a chance to talk
about their dreams, hopes and achievements. Art
can do that. It provides us with many possibilities
among its manifestations, therefore, Podia gave me
back a positive Tiago.

Diante de tudo que temos vivido no Rio de agora, tudo
que falta é um canal que dê voz e amplitude para as
pessoas falarem de sonhos, esperanças e suas conquistas.
A arte tem disso: nos proporciona uma variedade de
possibilidades dentro de suas manifestações, por isso,
o Pódio me trouxe de volta o Tiago positivo.

I really liked the beautiful results of the
interventions of Podia, in which a Rio de Janeiro
was conveyed which is not on newspaper covers or
TV screens, a Rio narrated by the people who drive
the city, a Rio of hope, dreams and truth.

Apreciei demais os resultados lindos das intervenções
do Pódio, em que foi transmitido um Rio que não está
nas capas dos jornais ou nas telas da TV, isto é, um
Rio sendo narrado por pessoas que movem a cidade,
um Rio de esperança, de sonhos e verdades.

Participating in Rio Visível, as well as two other
projects, has been even more nurturing to my
feeling of love for the city. Learning fabulous stories
and knowing that my people are still happy in spite
of all was an inspiring experience!

Integrar o Rio Visível, assim como outros dois
projetos, só nutriu ainda mais meu sentimento de
amor pela cidade. Foi uma experiência inspiradora
conhecer histórias fabulosas e saber que minha
gente ainda não perdeu o sorriso!

I loved to take part in Rio Visível and to know that it
is a project led by people who really experience the
city. Seeing that the project was led by two women,
with me as the only man, was also great!

Amei fazer parte do Rio Visível e saber que é um
projeto conduzido pelas pessoas reais do Rio. Ver
o projeto sendo liderado por duas mulheres, sendo
eu o único homem, foi demais também!

The “KK” Duo (laughs), Kate Stewart and Kazz
Morohashi, is thrilling. They are creative people,
with sensible hearts and dazzling souls, and I say
the same thing about the idealiser of the RV project,
Paul Sermon!

O Duo “KK” (risos), Kate Stewart e Kazz Morohashi,
são de arrepiar, pessoas de mente criativa, coração
sensível e alma mirabolante, e digo o mesmo do
idealizador do projeto RV, Paul Sermon!

Finally, I would like to express my gratitude for the
opportunities, the attentive regard to my city and
for being in contact with such wonderful people,
certain that one day the “League of Goodness” will
meet again somewhere in this wide–small world!

Por fim, gostaria de transmitir meu sentimento
de agradecimento pelas oportunidades, pelo olhar
cuidadoso com minha cidade e e por poder me
conectar com pessoas maravilhosas, certo de que
um dia a “Liga do Bem” irá se encontrar novamente
em algum lugar nesse mundo grande-pequeno!

With affection and admiration,
Tiago Cosmo

Com carinho e admiração,
Tiago Cosmo
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P RO JE C T N A M E

/

NOME DO PROJETO

#RioVisível
Seremos Crime?/
Will We Be Crime?
C RE AT I V E L A B A R T I S T - R E S E A R C H E R S / A R T I S T A S - P ESQUISADORES DO LAB CRIATIVO

Charles Feitosa   Renato Rezende

AB OU T / S O B R E

WE WERE PHILOSOPHY AND POETRY…
WILL WE BE CRIME?

FOMOS FILOSOFIA E POESIA …
SEREMOS CRIME?

Following (perhaps) the advice of Hakim Bey in
his “Poetic terrorism”, the philosopher Charles
Feitosa and the poet Renato Rezende (both
Brazilians and inhabitants of Rio de Janeiro)
propose a ceasefire between poetry and
philosophy (a conflict which has lasted since
Plato, with few attempts throughout history to
bring both perspectives together) to join efforts
towards a more urgent and down-to-earth
purpose: political activism. The idea is to challenge
the naturalization of a split city (apartheid type) in
Rio de Janeiro and, more specifically, to challenge
the Terrorism Bill recently approved by the
Brazilian Senate, which represents a major setback
for human rights and civil liberties in the country.

Talvez seguindo os conselhos de Hakim Bey em
seu “Terrorismo poético”, o filósofo Charles Feitosa
e o poeta Renato Rezende (ambos brasileiros
e moradores do Rio de Janeiro) propõem um cessarfogo no combate entre a poesia e a filosofia (o qual
dura desde Platão, com poucas tentativas ao longo
da história de reconciliação das duas perspectivas)
e uma união de forças em prol de um objetivo mais
urgente e inclusivo: o ativismo político. A ideia
é desafiar a naturalização de uma cidade partida
(do tipo apartheid) no Rio de Janeiro e, mais
especificamente, desafiar a recentemente aprovada
Lei Antiterrorismo pelo Senado brasileiro, o que
representa um enorme retrocesso aos direitos
humanos e às liberdades civis no país.

labcriativo.org/
rio-visivel/
seremos-crime
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Photo by Charles
Feitosa of a graffiti on
a Rio de Janeiro wall
Foto de Charles Feitosa
de grafite em muro do
Rio de Janeiro

Ao caminhar pela cidade do Rio de Janeiro, em
alguns de seus muros e quebradas não é raro
encontrar a pichação “FUI CRIME… SEREI POESIA”.
Com uma rápida pesquisa na internet descobre-se
que essas pichações foram feitas pelo ator Bernardo
Mendes para divulgar um filme documentário
sobre seu avô, o poeta cearense Pereira Lima,
autor do referido verso no poema Despedida Terra.
O poeta imagina o fim da vida humana no planeta
e parece expressar a esperança de que a arte possa
servir como uma espécie de redenção da morte.
No entanto, não nos interessa discutir exatamente
o que o autor quis dizer com isso no contexto
do poema, mas sim apropriarmo-nos do verso
para propor uma “transversão”, quer dizer, um
movimento para fora das polarizações hierárquicas:
FOMOS FILOSOFIA E POESIA... SEREMOS CRIME?
Ao poeta e filósofo que somos não interessa uma
despedida da Terra nem buscar redenção na
eternidade; ao invés disso, percebemos que nunca

When walking around the city of Rio de Janeiro, it
is not uncommon to come upon “I WAS CRIME…
I’LL BE POETRY”, scrawled in graffiti on walls
and disused buildings. A quick internet search
reveals that this graffiti was done by the actor
Bernardo Mendes to promote a documentary
film about his grandfather, the Ceará-born
poet Pereira Lima, who wrote the line as part
of the poem Despedida Terra (Farewell to
Earth). The poet imagines the end of human
life on earth and seems to express the hope
that art may serve as a sort of redemption
from death. However, we do not want to
discuss exactly what the author meant in
the context of the poem, but to appropriate
the line and propose a “transversion,” that
is, a move out from hierarchical polarisations:
WE WERE PHILOSOPHY AND POETRY...
WILL WE BE CRIME? Neither a farewell to Earth
nor the seeking of redemption in eternity matter
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to either of us – a philosopher and a poet. Rather,
we see that it has never been so urgent for the
poet and the philosopher (against the dominant
media tendencies in current Western culture
and especially in Brazil) to cling to the world and
interact with reality, that is, with the polis. Poetry
and philosophy in the contemporary world are
only relevant when charged with politcal voltage.
Standing before a city divided between unofficial
hillside communities and the official urban
territories, between South Zone and the favela;
before the stupefying power of mass media
that monopolises and manipulates information;
before police violence which murders
predominantly black youths from the city
outskirts with impunity; before the anti-terrorism
law of a supposedly left-wing government that
did not understand the nature of the claims
of the 2013 demonstrations, and even now
keeps activists in prison or doesn’t allow them
to demonstrate, philosophers and poets need
to forget their ancient feud and collaborate in
political actions (poetic and philosophical).
However, there is a question mark in the title
of the project. WE WERE PHILOSOPHY AND
POETRY... WILL WE BE CRIME? Is it the
debasement of the very value of thought in
our culture that is forcing the poet and the
philosopher towards extreme measures? Are
we required to transgress and profane in
order to revive the power of philosophy and
poetry? Or with the new anti-terrorism law
recently sanctioned by President Dilma (on
March 17, 2016, ironically with Lula as Chief of
Staff) and the threat this brings to criminalise
social protests, will philosophy and poetry,
traditional ways of putting reality in perspective,
be henceforth considered criminal acts? Our
project proposes that contemporary philosophy
and poetry want to occupy, inhabit and expand
the boundary between legality and illegality,

foi tão urgente ao poeta e ao filósofo (contra os
dispositivos midiáticos dominantes na cultura
ocidental atual e, em especial, no Brasil) encarnar
no mundo e interagir com a realidade, ou seja, com
a pólis. Poesia e filosofia no contemporâneo só têm
relevância se ativadas em voltagem política.
Diante de uma cidade dividida entre morro e asfalto,
entre zona sul e favela; diante do poder embrutecedor
das grandes mídias que monopolizam e manipulam
as informações; diante da violência policial que
assassina impunemente principalmente jovens
negros da periferia; diante da lei antiterrorismo de
um governo supostamente de esquerda que não
compreendeu a natureza das reivindicações das
manifestações de 2013 e mantém até hoje militantes
presos ou proibidos de se concentrarem, é preciso
que filósofos e poetas esqueçam sua rixa milenar e se
aproximem para ações (poéticas e filosóficas) no
campo da política.
No entanto, há um ponto de interrogação no
título do projeto. FOMOS FILOSOFIA E POESIA...
SEREMOS CRIME? Seria o rebaixamento do valor
do pensamento para nossa cultura que estaria
forçando o poeta e o filósofo a atitudes extremas?
Para revivificar a potência da filosofia e da poesia
seríamos obrigados a transgredir e profanar?
Ou, por outro lado: será que com a nova lei
antiterrorismo recentemente sancionada pela
presidente Dilma (no dia 17/03/2016, ironicamente
com Lula como Ministro da Casa Civil), que
ameaça criminalizar os protestos sociais, a filosofia
e a poesia, formas tradicionais de perspectivação
da realidade, passarão doravante a serem
consideradas crime? A filosofia e a poesia no
contemporâneo, a partir do projeto que propomos,
querem ocupar, habitar e expandir a fronteira entre
legalidade e ilegalidade, para expor os limites e as
contradições nas relações entre seres humanos,
suas representações e suas leis e preparar terrenos
para outras construções coletivas na terra, que
esperamos ser mais justas, mais livres e mais alegres.
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O CONTEMPORÂNEO COMO
CONFLUÊNCIA DA POESIA E
DA FILOSOFIA NO CAMPO DA POLÍTICA

O contemporâneo é, antes de qualquer coisa,
o campo das batalhas perdidas; ou melhor,
o campo do pós-guerra; o campo abandonado, póscombate. Como pós-guerra não me refiro apenas
ao período histórico, já clássico, vivido nas décadas
imediatamente após o fim da Segunda Grande
Guerra e sua quase inacreditável experiência de dor
e atrocidades. Foram estas décadas que lançaram
nossa civilização em profunda crise e fizeram com
que um filósofo sensível aos processos culturais
como Adorno se perguntasse se a arte, tal como era
conhecida até então, ainda seria possível. Ou seja,
seria possível recomeçar, após tanto horror? Quase
setenta anos depois de Hiroshima e Nagasaki,
distanciados inclusive das discussões sobre o fim
(da história) da arte, as batalhas perdidas às quais
me refiro são outras: as derrocadas dos ideais
utópicos do movimento hippie americano e das
manifestações de maio de 68 na Europa; ou outras,
ainda: o fim da polaridade comunismo x capitalismo
que, após a queda da União Soviética, decretou
a vitória indiscutível do liberalismo (apesar de
alguns sobressaltos, como o atentado de 11 de
setembro e a crise de 2008) e nos soltou sem
âncoras ou bússolas num oceano de mercados (com
suas dinâmicas cada vez mais perversas), onde,
como diz John Gray, somos forçados a viver como se
fôssemos livres.
O fato de a guerra ter sido perdida não significa
que ela tenha terminado; significa simplesmente
que ela agora é outra. Transformada em guerrilha,
se tornou subterrânea, clandestina, não-oficial,
e talvez nunca tenha sido tão intensa, tão vital e tão
necessária. Talvez, como num filme americano
classe B de ficção científica, que se inicia quando
tudo está irremediavelmente destruído (e essas
imagens que abundam na atual cultura de massa são
sintomáticas), a guerra tenha mal-começado. Como

expose the limits and contradictions of human
relationships, their representations and laws, and
pave the way for other collective constructions
on Earth, which we hope will be more just, free
and joyful.

THE CONTEMPORARY AS THE CONFLUENCE
BETWEEN POETRY AND PHILOSOPHY IN THE
FIELD OF POLITICS

Contemporaneity is, first of all, the field of
lost battles; or rather, the post-war field; the
abandoned, post-combat field. As post-war,
I am not only referring to the now classical
historical period that characterises the decades
immediately after the end of World War II and
its almost unbelievable experience of pain and
atrocities. It is those decades which launched
our civilization into a deep crisis and made
Adorno, a philosopher ultra-perceptive of cultural
processes, ask himself whether or not art, as
it was known until then, would still be possible.
That period forced us to ask if it is possible
to start anew after such horror, but almost
seventy years after Hiroshima and Nagasaki, the
lost battles to which I refer are others and are
themselves detached from discussions about
the end (of the history) of art. The downfall
of the utopian ideals of the American hippie
movement and of the manifestations of May 68 in
Europe followed by the end of the communismversus-capitalism polarity that came with the
fall of Soviet Union decreeing the undisputed
victory of liberalism (despite surprises such as
the September 11 attacks and the 2008 financial
crisis), each threw us with no anchor or compass
into an ocean of markets (with their increasingly
perverse dynamics), where, as John Gray
maintains, we are forced to live as if we were free.
The fact that the war was lost does not mean
that it ended; it simply means that it is now
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a different kind of war. Now a guerrilla offensive,
it has gone underground, become clandestine,
non-official, and perhaps it has never been so
intense, so vital and so necessary. Maybe, like
in an American science fiction B-movie, which
begins when everything is irreparably destroyed
(and the abundance of such images in the current
mass culture is symptomatic), the war has hardly
begun. Like an extra-terrestrial, the enemy is
now difficult to identify; with no defined body
or image, it is agile and diaphanous, it is plastic,
it slides and appropriates, it is evasive; it looks
like us... The enemy could be any of us... The
enemy has no face, and, like a Big Brother, it
is everywhere and nowhere, in every security
camera, in every credit card transaction, in every
Facebook like, in every newspaper article, in
every questionnaire, every moment of personal
glory or when we ignore the pain of others... And
it would now be naïve to name it “capitalism,”
or even “the market”; “discourses”, “official
narratives” or “power.” It (there are those who
question if it exists – are they right?) is all of
that and yet still escapes us, becoming almost
unmentionable. We could perhaps establish
that what must be fought against is a certain
automatic device that embraces and blurs us;
which removes our lustre, which disguises power
to sell false power, which commodifies and
shapes us.
We know that at the reifying heart of capitalism
there is no longer a single dominant culture, but
rather cultures. There is no longer one single
discourse, but discourses. At the same time
as life is opened to myriad rich possibilities –
sexual, religious, professional, etc. – the device
to which we are referring here, in its recent
iteration, is increasingly fierce and omnipresent
(to the point where, as Zizek realised, we can
imagine the end of the world, but not the end of
capitalism). It condenses and restricts, producing
fundamentalisms (through the unscrupulous

um alien, o inimigo agora é difícil de ser identificado;
sem corpo ou imagem definida, ele é ágil e diáfano,
ele é plástico, ele desliza e se apropria, é evasivo; ele
se parece conosco... O inimigo poderia ser qualquer
um de nós... O inimigo não tem rosto e, como um
Big Brother, está em toda parte e em lugar algum,
em cada câmera de segurança, em cada transação
com cartão de crédito, em cada curtida no Facebook,
em cada notícia de jornal, em cada formulário,
em cada momento de glória pessoal ou em que
ignoramos a dor do próximo... E já seria ingênuo
nomeá-lo “capitalismo”, ou mesmo “o mercado”; os
“discursos” ou “narrativas oficiais”, o “poder”. Ele
(há aqueles que duvidam de sua existência – teriam
razão?) é tudo isso e, ainda assim, nos escapa: quase
inominável. Então poderíamos talvez definir que
o que deve ser combatido seja certo dispositivo
automático que nos abraça e nos embaça; o que tira
o lustro, o que disfarça a potência para vender a falsa
potência, o que nos mercantiliza e nos conforma.
Sabemos que no seio do capitalismo reificante
já não há uma única cultura dominante, e sim
culturas; já não há um único discurso, e sim
discursos. Ao mesmo tempo em que abre e afirma
a vida para uma miríade de possibilidades ricas –
sexuais, religiosas, profissionais etc. –, o dispositivo
a que nos referimos, em seus estágios recentes,

Action during
manifestation on March
31st, 2016, Largo
da Carioca
Ação em manifestação
do dia 31 de março
2016, Largo da Carioca
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cada vez mais ferozes e onipresentes (a ponto de,
como percebeu Zizek, podermos imaginar o fim
do mundo, mas não o fim do capitalismo) também
condensa, restringe, produzindo fundamentalismos
(através da política sem escrúpulos e demagógica,
da mídia sensacionalista, da medicina guiada pelos
interesses da indústria farmacêutica, etc.) e assim
corrompendo (os afetos, o abrir-se generosamente
ao mundo e ao outro) a verdadeira aventura de
uma vida selvagem e preciosa, a tudo engolindo
e transformando em algo mensurável e, portanto,
alienável. O capitalismo tende a transformar tudo
em si mesmo, a acovardar e nivelar por baixo,
a embeber o mundo em seus princípios: algo sem
substância, sem verdadeira presença, apenas valor
de troca. Nesse espetacular mundo globalizado de
ideias e imagens soltas no ar, verdadeira caverna
platônica de reflexos multiplicados, a experiência
viaja nos tubos e redes invisíveis das mídias
eletrônicas, rápida e fugaz, e tudo – para o bem
e para o mal – é relativo; e o que é forte e crítico
tende a perder força e contundência. Tal também
acontece com a arte – que é o objeto de nosso
interesse: desprovida de sua aura ou de seu status de
objeto privilegiado, o objeto de arte (e objeto aqui
não é necessariamente algo físico e manipulável) –
para o bem e para o mal (pois também há ganhos
nesse posicionamento, se estrategicamente bem
aproveitado) – torna-se mais uma mercadoria entre
outras mercadorias; ou seja, em algo dispensável, ou
em objeto de fetiche.
Não parece ser surpresa para ninguém hoje o fato
de que, para além das questões das produções de
cultura de massa e da indústria cultural, as assim
chamadas artes visuais – ou arte contemporânea –
fazem circular milhões de dólares em bienais, feiras
e um mercado volátil semelhante às grandes bolsas
de valores, onde o produto artístico, a “obra de
arte”, talvez seja o elemento menos importante.
Livre da necessidade de se comunicar com o grande
público, pois seu valor e apreciação não dependem
do aval da classe média; financiado e consumido

and demagogic politics, the sensationalist
media, medicine led by the interests of the
pharmaceutical industry, etc.) and thus corrupts
(affections, generosity, the generous opening
up to the world and to the other) what is the
true adventure (of a wild and precious life),
engulfing and turning everything into something
measurable and, therefore, alienable. Capitalism
tends to turn everything into capitalism, to cower
and level down, to saturate the world with its
principles: into something without substance,
without true presence, that has only the value
of exchange. In this spectacular globalised
world of ideas and images loose in the air, a true
Plato’s cave of multiplied reflections, experience
travels, fast and fleeting, through the invisible
tubes and networks of electronic media, and
everything – for better or for worse – is relative.
All that is strong and critical tends to lose its
strength and forcefulness. This also happens with
art – which is the focus of our interest. Devoid
of its aura or status of privileged object, the art
object (and here the object is not necessarily
something physical and made) – for better or
for worse (because there are also gains in this
position, if they are used well strategically) –
because art becomes one more commodity
among other commodities. It is unnecessary or
the object of a fetish.
It does not seem to be a surprise to anyone today
how, in addition to the mass culture productions
and the cultural industry, that the so-called
visual arts – contemporary art – make millions
of dollars circulate in biennials, fairs. A volatile
market similar to the big stock exchanges, where
the artistic products – “works of art” – are
perhaps the least important element. Free of the
need to communicate with the general public,
because its value and appreciation do not rely on
the endorsement of the middle class; financed
and consumed by the surplus (and excessive)
resources of the ultra-capitalist machine and
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its exclusivist values, the visual arts world is
a party – the true symbolic place where the elite
imposes itself as it displays and denies access
to a world of privilege. Perhaps the speed with
which the international art market overcame the
2008 economic crisis is not all that surprising.
In fetishistic capitalism, ‘seeming to be’ is
everything – seeming to be a genuine artist in this
universe which works according to the logic of
the financial merry-go-round, of the capital flow,
of the future merchants and investments, not
to mention vanity and arrogance, where middleaged artists are discarded and young ones are
appraised and forced constantly to produce,
exhibit and sell (often without time for the
maturation of their own work and poetics). It is
necessary to be careful in such a market with its
marked cards publicity stunts, to keep putting
oneself into question. As Gramsci noticed, rather
than confrontation, this is a battle of stances –
internal/external stances of an individual or of
a group of people within a discourse or ideology
in the context of tangible or conceptual situations.
A clever shift of positions of enunciation is
perhaps worth more than the content of what
is stated.
What does it mean to be an artist today? What
can an artist create, in this context? How, as
a martial arts master, can one use the strength of
the opponent to deliver a sharp blow? Certainly,
many of the great artists of today are capable
of doing this, creating interventions that short
circuit the logic of the device. In this sense, we
can understand the words of Stockhausen when,
in the heat of the moment, a few days after the
attacks on the Twin Towers in New York on
September 11, 2001, he described the action as
“the greatest work of art ever.” The contemporary
artist plays tag with the process by which
capitalism is reified. More seriously than that: he
engages in guerrilla warfare, proposing disturbing
actions and approaches, frequently using the

pelos recursos excedentes (e excessivos) da
máquina ultracapitalista e seus valores exclusivistas,
o mundo das artes visuais é uma festa – o verdadeiro
lugar simbólico onde a elite se impõe enquanto
tal, ao mesmo tempo exibindo e barrando acesso
a um mundo de privilégios. Talvez não seja tão
surpreendente assim a rapidez como o mercado
de arte internacional superou a crise econômica
de 2008. No capitalismo fetichista, parecer ser
é tudo – parecer ser é mais do que ser. Para de
fato ser um artista genuíno nesse universo que
funciona com a lógica da ciranda financeira, do
fluxo de capitais, dos mercadores futuros e dos
investimentos, sem falar nas vaidades e na empáfia,
onde artistas de meia-idade são descartados
e jovens são valorizados e forçados a produzir,
exibir e vender sem cessar (frequentemente sem
tempo de maturação de sua obra e poética própria),
onde há cartas marcadas e esquemas publicitários,
é preciso estar atento, é preciso colocar-se sempre
em questão, pois, como já havia notado Gramsci,
mais do que enfrentamento, essa é uma batalha de
posicionamentos – posicionamentos interiores/
exteriores de um sujeito ou um grupo de pessoas
dentro de um discurso ou ideologia, diante de
situações tangíveis ou conceituais, onde uma
inteligente troca de posições de enunciação talvez
valham mais do que o conteúdo dos enunciados.
O que significa ser um artista hoje? O que pode
criar um artista, nesse contexto? Como, a exemplo
de um mestre de artes marciais, usar a força do
próprio adversário para desferir um golpe certeiro?
Certamente muitos dos grandes artistas de hoje são
capazes disso, criando intervenções que causam
curtos-circuitos na lógica do dispositivo. Nesse
sentido, podemos compreender as palavras de
Stockhausen quando, no calor do momento, poucos
dias após os atentados às torres gêmeas de Nova
York no 11 de setembro de 2001, qualificou a ação
como “a maior obra de arte de todos os tempos”.
O artista contemporâneo brinca de pega-pega
com o dispositivo do capitalismo reificante, ou,
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Rafael Braga Vieira,
in jail since the
great 2013 street
manifestation in Rio
de Janeiro

Rafael Braga Vieira,
preso desde a grande
manifestação de
2013 no Rio de Janeiro

mais grave do que isso: se dedica a uma luta de
guerrilha contra esse dispositivo, propondo ações
e abordagens perturbadoras, frequentemente com
os recursos do adversário (patrocínios estatais ou
de grandes empresas etc.), em um combate cruel,
dialético e sutil, sem campos definidos, no qual
o mesmo posicionamento, o mesmo signo, podem,
de acordo com o contexto, o tom e o momento,
significarem resistência ou rendição, provocação ou
colaboracionismo, liberdade ou traição.
Se, para Danto, escrevendo no final do século 20,
a arte teria superado sua condição estética ao se
aproximar da filosofia (a partir do gesto inaugural
de Duchamp, apenas compreendido e expandido
em seu pleno potencial com a arte conceitual nos
anos 1970), hoje grande parte da arte relevante
supera sua condição filosófica para privilegiar sua
dimensão política, ainda quando tal não é a intenção
explícita do artista. Acompanhando, por exemplo,
o pensamento de Agamben – talvez, ao lado de

opponent’s capabilities (sponsorship from the
state or from big companies, etc.), in a cruel,
dialectical and subtle combat, in which the same
stance and the same sign can, according to the
context, tone and moment, mean resistance
or surrender, provocation or collaborationism,
freedom or treason.
For Danto, who wrote in the late 20th century,
art has overcome its aesthetic condition and
approached philosophy (from the inaugural
gesture of Duchamp, only understood and
expanded to its full potential with conceptual
art in the 1970s). Today a great part of
relevant artworks overcome their philosophical
condition to favour their political dimension,
even when this is not the explicit intention of
the artist. Following, for example, the ideas of
Agamben – perhaps, together with Zizek, one of
the few contemporary philosophers who are so
completely aligned with their time – politics is
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today the field in which we could conceive the
full power of current artistic production.

OLD AND NEW FORMS OF DISSENT IN ART,
PHILOSOPHY AND POLITICS

What to do – politically – in a society in which
the models for dissent are in crisis? Keen
observers realise that old forms of dissent have
been absorbed and digested by the system, that
the old oppositional bodies, such as unions or,
more recently, NGOs, have suffered from the
‘client’ culture or by a lack of power. We have
already learned the Kantian lesson that it is
useless to promote revolutions if they are not
accompanied by profound changes in our way
of thinking, because the result will only be the
substitution of one power structure by another.
On the other hand, it appears that the most
radical forms of dissent, usually under the name
of terrorism, have lost all ethical legitimacy.
The belief in continuous historical progress has
proved to be a myth. We live in a time in which,
ironically, the fundamental right of workers
to strike is being replaced by the supposedly
priority right of citizens to not be disturbed
by strikes.
What to do in a time in which the traditional
models of protest are in crisis? Philosophers do
not usually directly answer questions about what
should be done (this is a task for priests, personal
trainers, etc). Philosophers usually only point out
the options available and the possible ultimate
consequences of each choice. The decision about
what to do is an inevitably individual responsibility.
I see at least three clear options available:
resignation, revolt or resistance. Let us assume
that something that happens to us independently
of our will could be compared to a huge and
threatening wave. We could then imagine several

Zizek, um dos poucos filósofos contemporâneos,
ou seja, completamente alinhados com seu
tempo –, a política seria hoje o campo em que
poderíamos pensar a produção artística atual em sua
plena potência.

NOVAS E ANTIGAS FORMAS
DE CONTESTAÇÃO NA ARTE,
NA FILOSOFIA E NA POLÍTICA

O que fazer politicamente em uma sociedade
onde os modelos de contestação estão em crise?
Observadores atentos percebem que as antigas
formas de contestação têm sido absorvidas
e digeridas pelo sistema, que as antigas instâncias
de oposição, tais como sindicatos ou mais
recentemente as ONGs, têm sofrido de clientelismo
ou de impotência. Já aprendemos a lição kantiana
de que nada adianta promover revoluções, se não
forem acompanhadas de modificações profundas
no nosso modo de pensar, pois o resultado será
apenas a substituição de um poder por outro. Por
outro lado, constata-se que as formas mais radicais
de contestação, usualmente sob o nome de ações
terroristas, perderam qualquer legitimidade ética
e que a crença em um progresso contínuo da
história se revelou um mito. Vivemos em uma época
em que ironicamente o direito fundamental dos
trabalhadores de fazer greve está sendo substituído
pelo direito, supostamente prioritário, do cidadão
de não ser incomodado por greves.
O que fazer em uma época em que os modelos
tradicionais de protesto estão em crise? Filósofos
não costumam responder diretamente perguntas
sobre o que deve ser feito (isso é muito mais
tarefa de padres, personal trainers etc..). Filósofos
costumam apenas apontar as opções disponíveis
e as consequências prováveis em última instância
de cada opção. A decisão sobre o que fazer
é irremediavelmente uma responsabilidade de
cada um.
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attitudes before this wave, each with its own
advantages and with its own price. A wave can
either be the feeling of the inevitability of my own
death and of the death of others; as well as the
feeling of increasing emptying of ethical values in
our country, or the already mentioned exhaustion
of traditional forms of political dissent.

Vejo pelo menos três claras opções disponíveis:
resignação, revolta ou resistência. Vamos supor que
alguma coisa que nos aconteça independentemente
da nossa vontade possa ser comparada com uma
enorme e ameaçadora onda. Podemos imaginar então
várias atitudes diante dessa onda, cada uma delas
com suas vantagens e seu preço a cobrar. Uma onda
pode ser tanto a sensação da inevitabilidade da minha
morte e da morte dos outros; assim como a sensação
do crescente esvaziamento dos valores éticos no país,
ou ainda o já mencionado esgotamento das formas
tradicionais de contestação política.
A opção mais imediata é a resignação. Resignar-se
é deixar-se levar pela onda de qualquer maneira.
Quem já levou um caldo sabe o quão perigoso
é distrair-se com alguma coisa na praia e dar as
costas para uma grande onda. Quando ela chega,
nos arrasta e nos sacode para todos os lados. Algo
similar acontece quando simplesmente dizemos
“sim” para tudo que a moda ou a mídia nos dita
como sendo o verdadeiro, o bom ou o belo.
Outra atitude possível diante da onda é a revolta.
O homem revoltado é aquele que sabe dizer “não”.
“Dizer não” é condição de possibilidade para
a conquista da liberdade, desde que essa negação
seja apenas uma transição para uma nova ação.
A persistência no “não” confere à revolta um caráter
paralisante. O homem revoltado sabe do perigo
da onda, mas não sabe bem o que fazer com ela.
Ou tenta fugir apressadamente ou tenta lutar contra
ela de maneira atabalhoada, com socos, paus ou
pedras. Penso que isso equivale à atitude daquele
que compra um terreno no interior do país, sem

The most immediate option is resignation.
Resigning oneself is to let oneself be swept away
by the wave. Anyone who has ever been swept
under water knows how dangerous it is to get
distracted by something on the beach and turn
one’s back on a big wave. When it comes, it
knocks us over and shakes us in all directions.
Something similar happens when we simply say
“yes” to everything that fashion and the media tell
us are true, good or beautiful.
Another possible attitude before the wave is
revolt. Man in revolt is someone who knows how
to say “no.” “Saying no” is a condition by which
we can achieve freedom, as long as this negation
is only a transition to a new form of action. The
persistence of the “no” paralyses the act of revolt.
Man in revolt knows about the danger of the
wave, but he does not know what to do about
it. He either tries to run away quickly from it or
to fight it in a disorderly way, with fists, sticks or
stones. I think this is equivalent to the attitude
of someone who buys land in the countryside,
with no telephone, TV or internet, in the hope of
escaping the “market logic.”
Between unconditional surrender to any
destiny and absolute freedom, there are other
alternatives. I see one of these possibilities in
the attitude of the surfer, who seems to have
inside himself a singular light: the paradoxical
wisdom of respecting and taking advantage
of the intensity of the waves. The surfer does
not let himself be “swept away,” nor does he
waste energy desperately struggling against
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caput, deduzindo-se o montante do imposto pago nas operações
anteriores.
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Atos do Poder Legislativo
LEI No 13.259, DE 16 DE MARÇO DE 2016
Altera as Leis nos 8.981, de 20 de janeiro de
1995, para dispor acerca da incidência de
imposto sobre a renda na hipótese de ganho
de capital em decorrência da alienação de
bens e direitos de qualquer natureza, e
12.973, de 13 de maio de 2014, para possibilitar opção de tributação de empresas
coligadas no exterior na forma de empresas
controladas; e regulamenta o inciso XI do
art. 156 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 - Código Tributário Nacional.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1o O art. 21 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 21. O ganho de capital percebido por pessoa física em
decorrência da alienação de bens e direitos de qualquer natureza
sujeita-se à incidência do imposto sobre a renda, com as seguintes alíquotas:
I - 15% (quinze por cento) sobre a parcela dos ganhos que
não ultrapassar R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);
II - 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento)
sobre a parcela dos ganhos que exceder R$ 5.000.000,00 (cinco
milhões de reais) e não ultrapassar R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais);
III - 20% (vinte por cento) sobre a parcela dos ganhos que
exceder R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e não ultrapassar R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais); e
IV - 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento)
sobre a parcela dos ganhos que ultrapassar R$ 30.000.000,00
(trinta milhões de reais).
.........................................................................................................
§ 3o Na hipótese de alienação em partes do mesmo bem ou
direito, a partir da segunda operação, desde que realizada até o
final do ano-calendário seguinte ao da primeira operação, o ganho de capital deve ser somado aos ganhos auferidos nas operações anteriores, para fins da apuração do imposto na forma do

4o

§
Para fins do disposto neste artigo, considera-se integrante do mesmo bem ou direito o conjunto de ações ou quotas
de uma mesma pessoa jurídica.
§ 5o (VETADO)." (NR)
Art. 2o O ganho de capital percebido por pessoa jurídica em
decorrência da alienação de bens e direitos do ativo não circulante
sujeita-se à incidência do imposto sobre a renda, com a aplicação das
alíquotas previstas no caput do art. 21 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, e do disposto nos §§ 1o, 3o e 4o do referido artigo,
exceto para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real,
presumido ou arbitrado.
Art. 3o A Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, passa a
vigorar acrescida do seguinte art. 82-A:
"Art. 82-A. Opcionalmente, a pessoa jurídica domiciliada no
Brasil poderá oferecer à tributação os lucros auferidos por intermédio de suas coligadas no exterior na forma prevista no art.
82, independentemente do descumprimento das condições previstas no caput do art. 81.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica às hipóteses em
que a pessoa jurídica coligada domiciliada no Brasil é equiparada
à controladora, nos termos do art. 83.
§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Brasil estabelecerá a
forma e as condições para a opção de que trata o caput."
Art. 4o A extinção do crédito tributário pela dação em pagamento em imóveis, na forma do inciso XI do art. 156 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, atenderá às seguintes condições:
I - será precedida de avaliação judicial do bem ou bens
ofertados, segundo critérios de mercado;
II - deverá abranger a totalidade do débito ou débitos que se
pretende liquidar com atualização, juros, multa e encargos, sem desconto de qualquer natureza, assegurando-se ao devedor a possibilidade de complementação em dinheiro de eventual diferença entre os
valores da dívida e o valor do bem ou bens ofertados em dação.
Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1o de janeiro de 2016.
§ 1o (VETADO).

Art. 2o O terrorismo consiste na prática por um ou mais
indivíduos dos atos previstos neste artigo, por razões de xenofobia,
discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando
cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado,
expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública.
§ 1o São atos de terrorismo:
I - usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou trazer
consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos,
químicos, nucleares ou outros meios capazes de causar danos ou
promover destruição em massa;
II - (VETADO);
III - (VETADO);
IV - sabotar o funcionamento ou apoderar-se, com violência,
grave ameaça a pessoa ou servindo-se de mecanismos cibernéticos,
do controle total ou parcial, ainda que de modo temporário, de meio
de comunicação ou de transporte, de portos, aeroportos, estações
ferroviárias ou rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádios
esportivos, instalações públicas ou locais onde funcionem serviços
públicos essenciais, instalações de geração ou transmissão de energia,
instalações militares, instalações de exploração, refino e processamento de petróleo e gás e instituições bancárias e sua rede de atendimento;
V - atentar contra a vida ou a integridade física de pessoa:
Pena - reclusão, de doze a trinta anos, além das sanções
correspondentes à ameaça ou à violência.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica à conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de categoria profissional, direcionados por propósitos sociais ou reivindicatórios, visando a contestar, criticar, protestar ou apoiar, com o objetivo de
defender direitos, garantias e liberdades constitucionais, sem prejuízo
da tipificação penal contida em lei.
Art. 3o Promover, constituir, integrar ou prestar auxílio, pessoalmente ou por interposta pessoa, a organização terrorista:
Pena - reclusão, de cinco a oito anos, e multa.
§ 1o (VETADO).
§ 2o (VETADO).

§ 2o (VETADO).
Brasília, 16 de março de 2016; 195o da Independência e 128o
da República.
DILMA ROUSSEFF
Nelson Barbosa
LEI No 13.260, DE 16 DE MARÇO DE 2016
Regulamenta o disposto no inciso XLIII do
art. 5o da Constituição Federal, disciplinando o terrorismo, tratando de disposições investigatórias e processuais e reformulando
o conceito de organização terrorista; e altera as Leis nos 7.960, de 21 de dezembro
de 1989, e 12.850, de 2 de agosto de
2013.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1o Esta Lei regulamenta o disposto no inciso XLIII do
art. 5o da Constituição Federal, disciplinando o terrorismo, tratando

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 10002016031700001

de disposições investigatórias e processuais e reformulando o conceito de organização terrorista.

Art. 4o (VETADO).
Art. 5o Realizar atos preparatórios de terrorismo com o propósito inequívoco de consumar tal delito:
Pena - a correspondente ao delito consumado, diminuída de
um quarto até a metade.
§ lo Incorre nas mesmas penas o agente que, com o propósito
de praticar atos de terrorismo:
I - recrutar, organizar, transportar ou municiar indivíduos que
viajem para país distinto daquele de sua residência ou nacionalidade;
ou
II - fornecer ou receber treinamento em país distinto daquele
de sua residência ou nacionalidade.
§ 2o Nas hipóteses do § 1o, quando a conduta não envolver
treinamento ou viagem para país distinto daquele de sua residência ou
nacionalidade, a pena será a correspondente ao delito consumado,
diminuída de metade a dois terços.
Art. 6o Receber, prover, oferecer, obter, guardar, manter em

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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depósito, solicitar, investir, de qualquer modo, direta ou indiretamente, recursos, ativos, bens, direitos, valores ou serviços de qualquer
natureza, para o planejamento, a preparação ou a execução dos crimes
previstos nesta Lei:
Pena - reclusão, de quinze a trinta anos.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem oferecer ou
receber, obtiver, guardar, mantiver em depósito, solicitar, investir ou
de qualquer modo contribuir para a obtenção de ativo, bem ou recurso
financeiro, com a finalidade de financiar, total ou parcialmente, pessoa, grupo de pessoas, associação, entidade, organização criminosa
que tenha como atividade principal ou secundária, mesmo em caráter
eventual, a prática dos crimes previstos nesta Lei.
Art. 7o Salvo quando for elementar da prática de qualquer
crime previsto nesta Lei, se de algum deles resultar lesão corporal
grave, aumenta-se a pena de um terço, se resultar morte, aumenta-se
a pena da metade.
Art.

8o
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(VETADO).

Art. 9o (VETADO).
Art. 10. Mesmo antes de iniciada a execução do crime de
terrorismo, na hipótese do art. 5o desta Lei, aplicam-se as disposições
do art. 15 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 Código Penal.
Art. 11. Para todos os efeitos legais, considera-se que os
crimes previstos nesta Lei são praticados contra o interesse da União,
cabendo à Polícia Federal a investigação criminal, em sede de inquérito policial, e à Justiça Federal o seu processamento e julgamento, nos termos do inciso IV do art. 109 da Constituição Federal.
Parágrafo único. (VETADO).
Art. 12. O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério
Público ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido o
Ministério Público em vinte e quatro horas, havendo indícios suficientes de crime previsto nesta Lei, poderá decretar, no curso da
investigação ou da ação penal, medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existentes em nome
de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito
dos crimes previstos nesta Lei.
§ 1o Proceder-se-á à alienação antecipada para preservação
do valor dos bens sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de

deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para sua
manutenção.
§ 2o O juiz determinará a liberação, total ou parcial, dos
bens, direitos e valores quando comprovada a licitude de sua origem
e destinação, mantendo-se a constrição dos bens, direitos e valores
necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de
prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal.

.

Atos do Poder Executivo
MEDIDA PROVISÓRIA No 718, DE 16 DE MARÇO DE 2016

§ 3o Nenhum pedido de liberação será conhecido sem o
comparecimento pessoal do acusado ou de interposta pessoa a que se
refere o caput deste artigo, podendo o juiz determinar a prática de
atos necessários à conservação de bens, direitos ou valores, sem
prejuízo do disposto no § 1o.

Altera a Lei no 9.615, de 24 de março de
1998, que institui normas gerais sobre desporto, para dispor sobre o controle de dopagem, a Lei no 12.780, de 9 de janeiro de
2013, que dispõe sobre medidas tributárias
referentes à realização, no Brasil, dos Jogos
Olímpicos de 2016 e dos Jogos Paraolímpicos de 2016, e dá outras providências.

§ 4o Poderão ser decretadas medidas assecuratórias sobre
bens, direitos ou valores para reparação do dano decorrente da infração penal antecedente ou da prevista nesta Lei ou para pagamento
de prestação pecuniária, multa e custas.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida
Provisória, com força de lei:

Art. 13. Quando as circunstâncias o aconselharem, o juiz,
ouvido o Ministério Público, nomeará pessoa física ou jurídica qualificada para a administração dos bens, direitos ou valores sujeitos a
medidas assecuratórias, mediante termo de compromisso.
Art. 14. A pessoa responsável pela administração dos bens:
I - fará jus a uma remuneração, fixada pelo juiz, que será
satisfeita preferencialmente com o produto dos bens objeto da administração;
II - prestará, por determinação judicial, informações periódicas da situação dos bens sob sua administração, bem como explicações e detalhamentos sobre investimentos e reinvestimentos realizados.
Parágrafo único. Os atos relativos à administração dos bens
serão levados ao conhecimento do Ministério Público, que requererá
o que entender cabível.
Art. 15. O juiz determinará, na hipótese de existência de
tratado ou convenção internacional e por solicitação de autoridade
estrangeira competente, medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou
valores oriundos de crimes descritos nesta Lei praticados no estrangeiro.
§ 1o Aplica-se o disposto neste artigo, independentemente de
tratado ou convenção internacional, quando houver reciprocidade do
governo do país da autoridade solicitante.

Art. 1º Esta Medida Provisória altera a Lei nº 9.615, de 24 de
março de 1998, que institui normas gerais sobre desportos, a Lei nº
12.780, de 9 de janeiro de 2013, que dispõe sobre medidas tributárias
referentes à realização, no Brasil, dos Jogos Olímpicos de 2016 e dos
Jogos Paraolímpicos de 2016, e dá outras providências.
Art. 2º A Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 1º ....................................................................................
.........................................................................................................
§ 3o Os direitos e as garantias estabelecidos nesta Lei e
decorrentes dos princípios constitucionais do esporte não excluem outros oriundos de tratados e acordos internacionais firmados pela República Federativa do Brasil." (NR)
"Art. 11. ..................................................................................
.........................................................................................................
VI - aprovar os Códigos de Justiça Desportiva e suas alterações, com as peculiaridades de cada modalidade;
VII - aprovar o Código Brasileiro Antidopagem - CBA e
suas alterações, no qual serão estabelecidos, entre outros:
a) as regras antidopagem e as suas sanções;

§ 2o Na falta de tratado ou convenção, os bens, direitos ou
valores sujeitos a medidas assecuratórias por solicitação de autoridade
estrangeira competente ou os recursos provenientes da sua alienação
serão repartidos entre o Estado requerente e o Brasil, na proporção de
metade, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé.

c) o procedimento a ser seguido para processamento e julgamento das violações às regras antidopagem; e

Art. 16. Aplicam-se as disposições da Lei no 12.850, de 2
agosto de 2013, para a investigação, processo e julgamento dos crimes previstos nesta Lei.

VIII - estabelecer diretrizes sobre os procedimentos relativos
ao controle de dopagem exercidos pela Autoridade Brasileira de
Controle de Dopagem - ABCD.

Art. 17. Aplicam-se as disposições da Lei no 8.072, de 25 de
julho de 1990, aos crimes previstos nesta Lei.
Art. 18. O inciso III do art. 1o da Lei no 7.960, de 21 de
dezembro de 1989, passa a vigorar acrescido da seguinte alínea p:
"Art. lo .....................................................................................
..........................................................................................................
III - ..........................................................................................
..........................................................................................................
p) crimes previstos na Lei de Terrorismo." (NR)
Art. 19. O art. 1o da Lei no 12.850, de 2 de agosto de 2013,
passa a vigorar com a seguinte alteração:
"Art. 1o ....................................................................................
.........................................................................................................
§ 2o .........................................................................................
.........................................................................................................
II - às organizações terroristas, entendidas como aquelas voltadas para a prática dos atos de terrorismo legalmente definidos."
(NR)
cação.

Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-

Brasília, 16 de março de 2016; 195o da Independência e 128o
da República.
DILMA ROUSSEFF
Wellington César Lima e Silva
Nilma Lino Gomes
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 10002016031700002

b) os critérios para a dosimetria das sanções; e

§ 1o O Ministério do Esporte prestará apoio técnico e administrativo ao CNE.
§ 2o No exercício das competências a que se referem os
incisos VII e VIII do caput, o CNE deverá observar as disposições do Código Mundial Antidopagem editado pela Agência
Mundial Antidopagem.
§ 3º Enquanto não for exercida a competência referida no
inciso VII do caput, competirá à ABCD publicar o CBA, que
poderá ser referendado pelo CNE no prazo de cento e oitenta
dias, contado da data de publicação desta Medida Provisória."
(NR)
"CAPÍTULO VI-A
DO CONTROLE DE DOPAGEM
Art. 48-A. O controle de dopagem tem por objetivo garantir
o direito dos atletas e das entidades de participarem de competições livres de dopagem, promover a conservação da saúde,
preservar a justiça e a igualdade entre os competidores.
§ 1º O controle de dopagem será realizado por meio de
programas harmonizados, coordenados e eficazes em nível nacional e internacional no âmbito da detecção, da punição e da
prevenção da dopagem.
§ 2º Considera-se como dopagem no esporte a violação de
regra antidopagem cometida por atleta, por terceiro ou por entidade.

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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the ocean. He discovers new ways of travelling
across the waves. The surfer’s wisdom is based
on the ambiguous gesture of “resistance”:
simultaneously combining a desire not to submit
with a passion for what life is.
The surfer’s “resistance” resembles the
creative gesture of the poet. Creativity is
not a single prerogative of art, much less
of propaganda and marketing. Everyday
philosophy and politics are also creative
activities. Resistance resembles creation
because there is in the creative act an
ambiguous gesture of dissent and passionate
affirmation for what life is. Every creative act
presupposes a non-acceptance of reality in
the way it presents itself, but it is neither the
mere imposition of the creator’s will, nor the
mere achievement of a desire or pleasure.
Every creative gesture carries with it the
paradox of the acceptance of limits and at
the same time a desire for overcoming them.
In The Gay Science, Nietzsche says that there
is no absolute reality for the artist. “No artist
tolerates reality,” but, on the other hand, no
artist can totally disregard reality. Creation is
simultaneously a demand and rejection of the
world. Art rejects the world in the name of
what the world lacks, but art also accepts the
world in the name of what it is.
We are going from a disciplinary society
(characterised by spaces of enclosure, such
as prisons, schools and hospitals) to a society
of control, where the means of enclosure are
no longer needed. The difference between
control and discipline is that control promotes
domination without seclusion. The walls of
prisons, schools and hospitals are somehow
extended to all spheres of life; they are
somehow introjected, without realising it. Our
current societies of control offer many of these
situations in which we have the illusion of acting

telefone, tv ou internet, acreditando poder escapar
assim da “lógica do mercado”.
Entre a submissão incondicional a qualquer destino
e a ilusão de uma liberdade absoluta, existem ainda
outras alternativas. Vejo uma dessas possibilidades
justamente na atitude do surfista, que parece ter
dentro de si uma luz singular: a sabedoria paradoxal
de respeitar e aproveitar a intensidade das ondas.
O surfista não se deixa “varrer”, nem desperdiça
energia lutando desesperadamente contra o mar:
ele inventa novos caminhos nas ondulações.
A sabedoria do surfista baseia-se no gesto ambíguo
da “resistência”: insubmissão e paixão simultâneas
pelo que a vida é.
A “resistência” do surfista se assemelha ao gesto
criativo do poeta. A criatividade não é uma
prerrogativa única da arte, muito menos da
propaganda e do marketing. A filosofia e a política
cotidianas também são atividades criativas. Resistir
parece com o criar porque há no ato de criação
um gesto ambíguo de contestação e de afirmação
apaixonada pelo que existe. Todo ato de criar
pressupõe uma não-aceitação do real tal como ele
se apresenta, mas também não é a mera imposição
da vontade do criador nem a realização simples
de um desejo ou um prazer. Todo gesto criativo
traz em si o paradoxo de uma aceitação dos limites
e ao mesmo tempo um desejo de sua superação.
Em A Gaia Ciência, Nietzsche afirma que não
existe realidade absoluta para o artista. “Nenhum
artista tolera o real”, mas, por outro lado, nenhum
artista pode abstrair totalmente do real. A criação
é simultaneamente exigência e uma recusa do
mundo. A arte recusa o mundo em nome do que lhe
falta, mas também o afirma em nome do que ele é.
Estamos passando de uma sociedade disciplinar
(onde se constituem espaços de enclausuramento,
tais como as prisões, as escolas, os hospitais)
para uma sociedade de controle, onde não há
mais necessidade de meios de enclausuramento.
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A diferença entre o controle e a disciplina, é que
o controle promove uma dominação sem clausura.
As paredes da prisão, da escola, do hospital são
como que estendidas para todos os domínios da
existência, são como que introjetadas, sem que se
deem conta disso. As sociedades de controle do
presente oferecem muitas dessas situações, onde
temos a ilusão de agir livremente, mas cada escolha
e cada movimento estão sendo monitorados e prédeterminados (tais como nas supervias, seja de
carros ou de informações).
Estamos vivendo, portanto, em uma época
de transição. De um lado constatamos
o enfraquecimento dos grandes discursos
revolucionários e seus projetos de transformações
radicais, impotentes diante das estratégias cada
vez mais sutis e refinadas de manutenção do poder;
de outro, presenciamos o surgimento de novas
formas de contestação, que conjugam arte e política,
mais afinadas com o conceito de “resistência” às
também novas formas de controle. Essas novas
formas de contestação se caracterizam por uma
organização em rede, ao invés do tradicional modelo
piramidal; pelo uso generalizado da internet; pela
vida militante desconectada de qualquer tipo de
formalismo (quer dizer, sem cartas de adesão ou
títulos de sócio ao partido). Devido à liberdade de
ir e vir dos participantes, constituindo associações
fluidas e transitórias, os coletivos são efêmeros
e maleáveis. As novas formas de contestação são
marcadas por um engajamento circunstanciado,
em contraposição ao ideal do militante heróico do
século XX, cuja formação, carreira e até sacrifício se
esgotam dentro da própria militância.
Não há receitas para as novas ações políticas: há
experimentos com golpes midiáticos, atos de
comunicação ou de contra-informação. No recente
movimento do Occupy foram observadas ações
anunciadas com antecedência, com participação
do público em geral e tendo as autoridades como
testemunhas. Em outros casos, pareceu que os

freely, but each choice and each movement
are being monitored and pre-determined
(like the superhighways, whether of cars
or information).
We are going through a transition period. On the
one hand, we see a weakening of the great
revolutionary discourses and their projects
for radical transformation, powerless before
the ever more subtle and refined strategies for
maintenance of power. On the other hand, we
are witnessing the emergence of new forms of
dissent, which combine art and politics, more
in tune with the concept of “resistance” to
forms of control which are also new to us.
These new forms of dissent are characterised
by a networked organisation, instead of
the traditional pyramidal model. They are
characterised by widespread use of the internet,
by a militant life completely disconnected
from any kind of formalism (that is, with no
membership cards or affiliation to political
parties). Due to the freedom of movement of all
participants, they constitute fluid and transitional
associations – collectives that are ephemeral
and malleable. New forms of dissent are marked
by a circumstanced commitment in opposition
to the ideal of the heroic 20th-century militant,
whose educational background, career and even
his or her sacrifice, are exhausted within the
militancy itself.
There are no recipes for new political actions:
there are experiments with media coups, acts of
communication or disinformation. In the recent
Occupy movement, actions were announced in
advance, with participation of the general public
and authorities acting as witnesses. In other
cases, it seemed that protesters deemed it to
be necessary to act outside the law. In some
cases, civil disobedience may trigger important
changes, including the reformulation of laws
for more just ones. The resistance movements’
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power is no longer expressed by the quantity but
by the quality of their actions and should not be
judged and condemned through the criteria of
old politics (“there is no project,” “there is no
organisation,” “there is no leadership” etc.). Lack
of unity is not a defect or flaw to be corrected,
but should be perceived as the fertile force
of plurality.
Instead of being passively carried away or
desperately struggling against great waves,
resisting means to explore the energy of high
waves and experiment with different moves. The
wave of the moment is the criminalisation of
new forms of protest and political actions. The
new protesters are artists and surfers: they
have to create by themselves the pathways that
will enable the creation of transitional (noninstitutionalised) spaces of freedom of thinking.
The convergence of poetry, philosophy and
politics is more radically manifested in the
body, because the body is the battleground par
excellence of the contemporary world. Our body
is our politics and also our art, a space where old
prejudices can be deeply-rooted, it is true, but
also where new values can emerge: aesthetic,
ethical and political. But all is not lost, because,
according to Foucault: “where there is power,
there is resistance.”
WE WERE POETRY AND PHILOSOPHY...
WILL WE BE CRIME? is dedicated to Rafael Neris,
who was murdered by the Military Police of
Rio in June 2015, and to all those like him,
like us. Rafael was someone who believed in
Brazil and learned how to be responsible and
take advantage of the opportunities created
by the Workers’ Party (PT) government; he
dared to dream beyond the destiny that was
historically forged for the less privileged of
this country. That his life, that his dreams, that
his work have been brutally destroyed by the

manifestantes julgaram necessário agir fora da
legalidade. Em alguns casos a desobediência civil
pode provocar importantes mudanças, inclusive
a reformulação das leis por uma versão mais justa.
A potência dos movimentos de resistência não se
exprime mais na quantidade, mas na qualidade das
ações, e não deveria ser julgada e condenada pelos
critérios da velha política (“falta projeto”, “falta
organização”, “falta líder” etc...). A falta de unidade
não é um defeito ou falha a ser corrigida, mas deve
ser percebida como a força fértil da pluralidade.
Resistir significa, ao invés de se deixar levar
passivamente ou de lutar despreparadamente
contra as grandes ondas, explorar sua energia
e experimentar manobras em outras direções.
A onda do momento é a criminalização das novas
formas de protestos e de ações políticas. Os novos
manifestantes são artistas, são surfistas: têm
que criar por si mesmos os caminhos que vão
permitir a geração de espaços transitórios (não
institucionalizáveis) de liberdade para o pensar.
O encontro da poesia e da filosofia com a política
se manifesta mais radicalmente no corpo, pois
ele é o campo de batalha por excelência da
contemporaneidade. O corpo é a nossa política
e também nossa arte; um espaço onde tanto podem
permanecer arraigados velhos preconceitos, como
também de onde podem surgir novos valores,
estéticos, éticos e políticos. Mas nem tudo está
perdido, pois, como diz Foucault, “onde há poder,
há resistência”.
FOMOS POESIA E FILOSOFIA... SEREMOS CRIME?
é dedicado a Rafael Neris, assassinado pela
PM carioca em junho de 2015, e todos aqueles como
ele, como nós. Rafael era alguém que acreditava
no Brasil e soube tomar a responsabilidade de
aproveitar as oportunidades criadas pelo governo PT,
ousou sonhar para além do destino historicamente
traçado para os menos privilegiados deste país. Que
sua vida, que seus sonhos, que seu trabalho tenham
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Rafael Camilo Neris,
brutally killed by Rio
de Janeiro’s Military
Police on June 29th
2015. Photo by
Rosana Macedo

Rafael Camilo
Neris, brutalmente
assassinado pela
PM do Rio de Janeiro
em 29 de junho de
2015. Foto de Rosana
Macedo

sido brutalmente destruídos pela polícia é a pior
da ironias, a maior das crueldades. Que sua morte
não seja totalmente em vão: não podemos esquecer
Rafael, assim como não podemos esquecer Amarildo,
e todos aqueles mortos, presos e condenados nesses
tempos turbulentos. Esse trabalho é dedicado
àqueles que estão conosco, de mãos dadas, e a lista
de colaboradores, mesmo na fase de conceber
conceitualmente o projeto, é longa, e sempre
incompleta – a vocês e a tantos outros, nossos
mais sinceros agradecimentos e admiração: Camila
Jourdan, David Amalric, Elisa Quadros, Eloisa
Samy Santiago, Márcia Tiburi, Marcio Paes, Pedro
Guilherme, Rosana Macedo, Rubens Casara, Stefania
Fernandes, Tómaz Meireles, Vinicius Nascimento.

police is the worst of ironies, the greatest of
cruelties. May his death not be totally in vain: we
cannot forget Rafael, just as we cannot forget
Amarildo, and all those killed, arrested and
convicted in these turbulent times. This work
is dedicated to those who are with us, holding
our hands. The list of collaborators, even in the
conceptual phase of the project, is long and
ever incomplete – to all of you and so many
others our most sincere thanks and admiration:
Camila Jourdan, David Amalric, Elisa Quadros,
Eloisa Samy Santiago, Márcia Tiburi, Marcio
Paes, Pedro Guilherme, Rosana Macedo, Rubens
Casara, Stefania Fernandes, Tómaz Meireles and
Vinicius Nascimento.
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WE WERE POETRY AND PHILOSOPHY...
WILL WE BE CRIME? resulted in a short film by
Charles Feitosa, Renato Rezende and Vinicius
Nascimento, interspersing images of actions we
promoted in the city of Rio de Janeiro in March–
April 2016 – interventions in public spaces, especially
during street demonstrations and protests – like the
protest in front of the Rio de Janeiro Court calling
for the release of Rafael Braga – our visit/interview
with students who were occupying the Visconde
de Cairu State School, in the Méier neighbourhood,
and parts of interviews we conducted with
professor and poet Eduardo Sterzi, activist and
philosopher Camila Jourdan, jurist Rubens Casara,
student and activist Ian Caetano; Cecília Coimbra,
a teacher and co-founder of the human rights
organisation “Tortura Nunca Mais”; lawyer and
activist Gustavo Proença, and Rosana Macedo, the
widow of Rafael Neris, who was murdered by the
Rio Military Police in 2015, to whom we dedicated
the work. Since its release at Oi Futuro Flamengo,
our video was seen in social networks by hundreds
of people, and screened in classrooms, occupied
schools and academic conferences. It is copyright
free and can be accessed on YouTube at: https://
www.youtube.com/watch?v=yRsoegl-ANI.

FOMOS POESIA E FILOSOFIA... SEREMOS CRIME?
gerou um curta assinado em parceria por Charles
Feitosa, Renato Rezende e Vinicius Nascimento,
que intercala imagens das ações que promovemos
na cidade do Rio de Janeiro entre março e abril
de 2016 (intervenções em espaços públicos,
especialmente durantes manifestações de rua
e protestos – como o protesto na frente do Fórum
do Rio de Janeiro pedindo a libertação de Rafael
Braga), da visita/entrevista que fizemos aos alunos
que ocupavam a escola estadual Visconde de Cairu,
no Méier, e trechos de entrevistas que fizemos
com o professor e poeta Eduardo Sterzi, a ativista
e filósofa Camila Jourdan, o jurista Rubens Casara,
o estudante e ativista Ian Caetano, a professora
e co-fundadora do “Tortura Nunca Mais”
Cecília Coimbra, o advogado e ativista Gustavo
Proença e Rosana Macedo, viúva de Rafael Neris,
assassinado pela PM carioca em 2015, e a quem
dedicamos o trabalho. Desde que foi lançado, em
evento no Oi Futuro Flamengo, nosso vídeo foi
visto em redes sociais por centenas de pessoas,
e exibido em salas de aula, escolas ocupadas
e congressos acadêmicos. Seu copyright é livre
e o endereço no youtube é https://www.youtube.
com/watch?v=yRsoegl-ANI

O que é
terrorismo?
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P RO JE C T N A M E

/

NOME DO PROJETO

Outros
Registros
/Other
Registers
CR EA TI V E L A B A R T I S T - R E S E A R C H E R S / A R T I S T A S - P ESQUISADORES DO LAB CRIATIVO

Nicolas Espinoza   Rafael Puetter (Rafucko)  
Samuel Van Ransbeeck   Tori Holmes

A BO UT / S O B R E

Other Registers is an immersive sound installation
which deals critically with the impact of police
violence in the period in which our city is
receiving international attention due to the
Olympics. Created with public security data,
a soundscape is the focal point of the work,
accompanied by a model of a caveirão (a type of
armoured personnel carrier used by the military
police in Rio), symbolically turning an instrument
of violence into a musical instrument.

Outros Registros é uma instalação sonora
imersiva que aborda criticamente o impacto
da violência policial no período em que nossa
cidade é destaque internacional, devido
aos Jogos Olímpicos. Criado com dados de
segurança pública, uma paisagem sonora
é o ponto focal do trabalho, acompanhado
de um modelo do caveirão, que transforma
simbolicamente um instrumento da violência
num instrumento musical.

labcriativo.org/
outros-registros
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Outros Registros* é uma instalação sonora sobre
o passado, presente, e futuro da violência policial
no Rio de Janeiro. Já que os tiroteios são uma
ocorrência regular na cidade, as pessoas são
transformadas em números, desumanizados
num labirinto de estatísticas. O fato de ser um
acontecimento comum faz com que as pessoas
fiquem atenuadas à dor causada por esses eventos.
Uma pessoa morta pode ser um pai, uma mãe, um
filho ou uma filha, um(a) professor(a), dentre
outras opções. No universo das estatísticas,
porém, ela vira um elemento muito pequeno.
Com Outros Registros, queremos pegar os dados
e transformá-los em música, os tornando humanos
novamente. Desta forma, queremos tornar vivo
o legado das pessoas, através do som, e permitir ao
público experimentar os dados de forma estética.
Esperamos assim conscientizar sobre a violência
no Rio, estimular a discussão e instigar o público
a contribuir para resolver este problema crônico.

* O nome ‘Outros
registros’ vem das
planilhas do Instituto
de Segurança Pública,
onde as estatísticas
sobre mortes
decorrentes de ação
policial aparecem
em uma seção com
o mesmo título.
*The project name
comes from the
data spreadsheets
produced by Rio de
Janeiro’s Institute
of Public Security,
where the statistics
about deaths resulting
from the actions of
the police appear in
a section with the title
‘Outros registros’.

Outros Registros é uma nova abordagem para revelar
um cotidiano violento e doloroso para alguns, mas
oculto em números e classificações enganosas para
muitos. A quantificação da realidade como meio
de tradução legítima desta induz uma perda de
expressividade e sensibilidade; enfraquece os fatos,
suas imagens e sons, em troca de reconhecê-los
e comunicá-los como dados oficiais. A transposição
dos dados a outros registros é a nossa forma de
devolver a intenção (musical) perdida na tradução,
sugerindo novas perspectivas e reflexões.

Other Registers* is a sound installation about
past, present and future police violence in Rio
de Janeiro. As shootings are a daily occurrence
in the city, people are turned into numbers,
dehumanised in a statistical maze. Because it is
a common occurrence, people are becoming
numb to the pain caused by these events. A dead
person can be a father or mother, a son or
daughter, a teacher and more. In the statistical
universe, however, the person is reduced to
a tiny element. With Other Registers, we want
to take the data and make them human again by
transforming them into music. In this way, we
want to make the people’s legacy live through
sound and let the public experience the data in
an aesthetic way. We hope to create awareness
of the violence in Rio, stimulate discussion
and engage the public to help in tackling this
chronic problem.
Other Registers is a new approach to reveal
violent and painful realities, hidden in numbers
and misleading classifications for most of
the population. Quantification of reality as
a legitimate means of translating it induces a loss
of expressiveness and sensitivity, disempowers
the facts, their images and sounds, in exchange
for being recognised and reported as official data.
Transposition of data to other registers is our
way of giving back the lost (musical) intention
in translation, while suggesting new perspectives
and reflections.
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THE CAVEIRÃO

“The Caveirão, or ‘Big Skull’, is an armoured vehicle
which can hold up to 11 police officers and is used
when there is really big trouble in the favelas of Rio
de Janeiro. For this reason, it needs to have a level
of protection which is beyond strong. In actual
fact, the Caveirão is a security van, like those
that transport money for banks, which has been
adapted to carry the members of the BOPE (special
police operations battalion), an elite squad of
Rio’s Military Police which only goes into action in
missions in dangerous areas, against entrenched
and heavily armed enemies. It is around 3 metres
high, 5.6 metres long and weighs almost 8 tons
(the same as a killer whale!). Despite this, it can
reach a speed of 120km per hour.’

O CAVEIRÃO

“O Caveirão é um veículo blindado que pode
comportar até 11 policiais e é usado quando
rolam encrencas das bravas nas favelas do Rio de
Janeiro. Para isso, ele precisa ter uma proteção
pra lá de reforçada. Na verdade, o Caveirão é um
carro-forte, como os que transportam dinheiro
de bancos, adaptado para abrigar as tropas do
Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE),
um esquadrão de elite da Polícia Militar do Rio
que só age em missões em zonas perigosas, contra
inimigos entrincheirados e fortemente armados.
Ele tem cerca de 3 metros de altura, 5,6 metros de
comprimento e pesa quase 8 toneladas (o mesmo
que uma baleia orca!). Mesmo assim, alcança uma
velocidade de 120 km/h.”

THE FUNK

O FUNK

From our original proposal: “The main features of
the Caveirão vehicles are their black colour, their use
of the logo of the BOPE (Special Operations Batallion
of the Military Police), which includes a skull with
a sword stuck into it and two guns arranged in
a cross formation, and the presence of loudspeakers,
on the top of the vehicle, which announce the arrival
of the armoured car. During police operations, these
loudspeakers frequently play funk, which is a musical
style associated with the favelas.”

Da nossa proposta original: “As características
principais do Caveirão são a sua cor preta, o uso
do logo do BOPE (Batalhão de Operações Policiais
Especiais), que inclui uma caveira com uma espada
encravada nela e dois revólveres dispostos em forma
de cruz, e a presença de alto-falantes no alto do
carro, que anunciam a chegada do carro blindado.
Durante as operações policiais, estes alto-falantes
frequentemente tocam funk, que é um estilo musical
associado às favelas.”

Men in Black, what is your mission?
To enter the favela and leave bodies on the ground!

Homens de Preto, qual é sua missão?
Entrar pela favela e deixar corpos no chão!

In Other Registers we want to substitute the
funk for a different sound, produced from
the data about the effects of the caveirão and
other police actions. The installation aims
to transform the instrument of violence into
a musical instrument, using only the top of
the vehicle as a visual trigger and a space for
interaction with the sounds being generated.

Em Outros Registros nós queremos substituir
o funk por um som diferente, produzido a partir
dos dados sobre os efeitos do caveirão e de outras
ações policiais. A instalação objetiva transformar
o instrumento de violência em um instrumento
musical, usando somente a parte superior do carro
como um gatilho visual e um espaço de interação
com os sons gerados.

“Como funciona
o caveirão”
Fonte: Fujita, Luiz,
‘Como funciona
o caveirão?’, Mundo
Estranho, n.d.
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BOPE e Caveirão de
Thiago Hackbarth /
CC BY-NC-SA 2.0
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Input list sketch
(March 2015)

Rascunho de conexões
(março de 2015)

“The aspiring ‘man in black’ who is able to identify
most clearly the set of sounds that affect him
objectively (such as the different sounds of gunfire
and the location of the sound of footsteps in the
dark) will have a significant advantage in the tough
competition for the title of ‘caveira’ [‘skull’, or
slang for member of the BOPE]. Based on the idea
that everyday situations are also performative, it
is possible to identify how the construction and
maintenance of the warlike and incorruptible
ethos of these police officers are influenced by
the relationship between sounds, music and bodily
responses to these stimuli. Music, sounds, marches
and shouts are elements that drive forward their
bodies, provoking them and transforming them
through cognitive and kinaesthetic impulses.”

“O aspirante a ‘homem de preto’ que conseguir
identificar com mais clareza o conjunto de
sons que lhe afetam objetivamente (tais como
os diferentes barulhos de tiro e a localização
do som de passos no escuro) estará em ampla
vantagem na árdua competição pelo título de
‘caveira’. A partir da perspectiva de que situações
cotidianas são também performáticas, é possível
identificar como a construção e a manutenção do
ethos guerreiro e incorruptível desses policiais
são influenciadas pela relação entre sons,
músicas e respostas corporais a esses estímulos.
Músicas, sons, marchas e gritos são elementos
que impulsionam os corpos, provocando-os
e transformando-os através de impulsos
cognitivos e sinestésicos.” (p.134)

“Seus corpos já
nos pertencem”
Araújo, Júlia Silveira
de, “‘Seus corpos
já nos pertencem’:
sonoridade,
materialidade
e performance em
representações
midiáticas do BOPE”,
Rizoma, 3 (2016),
125–36
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OS NÚMEROS

Anuário
Brasileiro de
Segurança
Pública
Pedro Abramovay,
Anuário Brasileiro de
Segurança Pública
2015, p.21

THE NUMBERS

“Por fim, é impossível não notar o altíssimo índice de
mortes causadas pela polícia. Tanto o absurdo número
total (3.022) como o aumento impressionante de
2013 para 2014 (37%) são injustificáveis. Para efeitos
de comparação, a Comissão Nacional da Verdade
divulgou o número de 434 mortos e desaparecidos
durante todo o regime militar.

“Finally, it is impossible not to notice the extremely
high number of deaths caused by the police. Both
the absurd total (3022) and the striking increase
from 2013 to 2014 (37%) are unjustifiable. To put
this into perspective, the National Truth Commission
published the figure of 434 dead and disappeared
during the whole of the military government.

A única explicação para a aceitação de uma polícia
tão letal é a visão, pelo conjunto da sociedade, de
que há vidas descartáveis. E não nos iludamos:
entre essas vidas descartáveis estão os 398 policiais
mortos em 2014. Mortes que tão pouco parecem
mobilizar cabeças e corações dos brasileiros.

The only explanation for the acceptance of such
a lethal police force is the view, from society as
a whole, that some lives are disposable. And let
us not delude ourselves, these disposable lives
include the 398 police officers killed in 2014.
Deaths that seem to have so little effect on
Brazilian hearts and minds.

É fundamental que se perceba que uma polícia
inspirada pela lógica de guerra, ao invés de tornar
o país mais seguro, é mais um motor na engrenagem
perversa que nos transforma em campeões mundiais
de homicídios.”

It is fundamental that we understand that a police
force inspired by the logic of war, rather than the
logic of making the country safer, is just another
motive force in the cogwheel that makes us world
champions of homicides.”

DADOS SÃO POLÍTICOS

“How Data Does
Political Things:
The Processes
of Encoding
and Decoding
Data Are Never
Neutral”

Johnson, Jeffrey
Alan, ‘How Data Does
Political Things: The
Processes of Encoding
and Decoding Data
Are Never Neutral.’,
Impact of Social
Sciences, 2015

“De que formas os dados são políticos? Enquanto os
dados vão virando o motor mais importante da tomada
de decisões, seja no setor público ou no setor privado,
devemos esperar que influenciem a prática política.
Com certeza o crescimento dos aplicativos ‘big data’
nas campanhas e da transição de um uso descritivo
dos dados a um uso preditivo nas análises de políticas
públicas, mostram que os dados influenciam a ação
política. Além disso, questões relacionadas aos dados
e à tecnologia da informação, como a privacidade
e a vigilância ou o movimento open data, mostram
que os dados viraram um assunto político. Eu quero
sugerir aqui, porém, que o estudo político dos dados
requer mais do que simplesmente considerá-los
como uma condição em transformação de modos
políticos mais familiares. Antes, os dados deveriam se
compreendidos com um modo político por si só.”

DATA IS POLITICAL

“In what ways is data political? As data becomes
increasingly the most important force in decisionmaking, whether in the public or private sectors,
we should expect it to influence political practice.
Certainly the growth of ‘big data’ applications in
campaigning and of transitions from descriptive
to predictive uses of data in public policy analyses
show that data influences political action, and
issues related to data and information technology
such as privacy and surveillance or the open
data movement show that data is now a political
issue. I wish to suggest here, however, that the
political study of data requires more than simply
considering it as a changing condition of more
familiar modes of politics. Rather, data should be
understood as a mode of politics itself.”
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THE VOCABULARY

“The authorities frequently employ the terms ‘auto
de resistência’ [resistance followed by death]
or ‘homicide resulting from police intervention’
(used in the registers of deaths caused by police
on duty and justified on the basis of self-defence)
as a ‘smoke screen’ to cover up extrajudicial
executions carried out by police officers.’

WHY LISTEN?

“our models of what constitutes [...] public
engagement continue too often to rest on
a restricted vocabulary constrained by the logic
of the visual. Listening is a profoundly important
activity that has too long been [...] taken
for granted.”

O VOCABUL ÁRIO

“As autoridades utilizam com frequência os termos
‘auto de resistência’ ou ‘homicídio decorrente
de intervenção policial’ (usados nos registros
de mortes provocadas por policiais em serviço
e justicadas com base na legítima defesa) como
uma ‘cortina de fumaça’ para encobrir execuções
extrajudiciais promovidas pelos policiais.”

POR QUE OUVIR?

“nossos modelos do que constitui […]
engajamento público continuam, com demasiada
frequência, se baseando num vocabulário restrito,
limitado pela lógica do visual. Ouvir é uma
atividade sumamente importante, por muito
tempo subestimada.”

Anistia Internacional,
Você matou meu filho –
Homicídios cometidos
pela Polícia Militar na
cidade do Rio de Janeiro
(2015), p.4
Lacey, Kate, ‘Listening
Overlooked:
An Audit of Listening
as a Category in
the Public Sphere’,
Javnost – The Public,
18 (2011), 5–20

“Listening
Overlooked”
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Rider sketches
(March 2015)

Rascunhos de
montagem
(março de 2015)
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Piloto para um
Trem Transcultural/
Transcultural
Train Pilot Project
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Alessandra Vannucci  Cecilia Dinardi  Charles Feitosa  Slow da BF
AB OU T / S O B R E

CREATIVE OUTBURSTS AND SOCIAL
CONNECTIONS IN MOTION

This project seeks to test the feasibility of a cultural
programme on a public train, linking the centre
and the outskirts of the city of Rio de Janeiro.
The idea of Trem Trans-cultural is to occupy the
entire train, departing from the Central do Brasil
station and arriving at the Madureira station, with
a cultural programme of workshops, installations
and performances, turning the journey into
a creative experience. The prefix ‘trans’ suggests
both a move ‘beyond,’ ‘passing through something’
and also ‘letting oneself be passed through’ by
what one passes through. The idea of the pilot
project is to occupy only one train car, as a preview
of the trans-cultural train, seeking to generate
irruptive moments in the city – a sudden invasion,
an abrupt and hasty entrance – which may raise
questions, create discomfort and reflections
around the disconnection between people,
processes, objects and the urban areas of the city.

IRRUPÇÕES CRIATIVAS E
CONEXÕES SOCIAIS EM MOVIMENTO

Este projeto procura testar a viabilidade da
realização de uma programação cultural em um
trem público, conectando centro e periferia do Rio
de Janeiro. A ideia do Trem Transcultural é ocupar
um trem inteiro, partindo da Estação Central do
Brasil e chegando à Estação de Madureira, com
um programa cultural de oficinas, instalações
e performances, transformando o tempo do
transporte em uma experiência criativa. O prefixo
“trans” sugere tanto um movimento de “ir além”,
como de “passar através de” e ainda de “se deixar
atravessar” por aquilo que se atravessa. A ideia do
projeto piloto é ocupar apenas um vagão do trem,
como uma prévia do Trem Transcultural, buscando
gerar momentos de irrupção na cidade – invasão
súbita, entrada brusca e impetuosa – que provoquem
questionamentos, incômodos e reflexões em torno
da falta de conexões entre pessoas, processos,
objetos e áreas urbanas na cidade.

labcriativo.org/
trem-transcultural
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O trem é o principal meio de conexão entre
o centro e a periferia do Rio de Janeiro. Atualmente
a cidade está sendo objeto de transformações
urbanas que envolvem o melhoramento físico
do transporte público e do tecido urbano.
A nossa proposta visa um melhoramento da
experiência social da viagem de trem através de
uma intervenção artística e cultural. Queremos
reforçar a importância do trem na cidade. O trem
é o símbolo do espaço e do serviço público, do
cotidiano, do mundo do trabalho e da mobilidade
urbana – espaço democrático por excelência,
onde diferentes grupos sociais se encontram
e experimentam a sua liberdade e o direito de se
mover no território.

The train is the main form of connection
between the centre and the outskirts of Rio de
Janeiro. Currently, the city of Rio is undergoing
urban transformations that involve the physical
improvement of public transport and the
urban fabric. Our proposal aims at improving
the social experience of the train trip through
an artistic and cultural intervention. We want
to stress the importance of the train in the
city. The train is the symbol of public space
and services, of the everyday, of the world
of urban labour and mobility – a democratic
space, where different social groups meet and
experience their freedom and right to move
around the territory.
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The main goal of the pilot project is to stress
and reveal the need to intervene through arts
and culture in the problems of urban mobility,
improving the everyday experience of the use
of the city, especially in issues related to the
movement, limited connections between the
cultural production of different urban areas
and the difficulties or even impossibilities to
make art in public spaces, even under private
management. The specific goals are:

O objetivo principal do piloto é reforçar e expor
a necessidade de intervir através das artes e da
cultura nos problemas de mobilidade urbana,
melhorando as experiências cotidianas de uso da
cidade, principalmente nas questões vinculadas ao
deslocamento dos cidadãos, as limitadas conexões
entre a produção cultural de diferentes áreas
urbanas, e as dificuldades ou até impossibilidade
de fazer arte no espaço público, embora sob gestão
privada. As metas específicas são:

• To test the idea of occupying a train,
departing from the Central do Brasil station
and arriving at the Madureira station,
with a cultural programme of workshops,

• Testar a ideia de ocupar um trem, partindo da
Estação Central do Brasil e chegando à Estação
de Madureira, com um programa cultural de
oficinas, instalações e performances, através
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de uma instalação com uma maquete durante
o Festival Multiplicidade.
• Provocar o público a pensar em como transformar
o tempo de transporte numa experiência de
ócio criativo, propondo um deslocamento
sócio-espacial-afetivo.
• Criar novos espaços e oportunidades de trabalho
cultural no transporte público, principalmente
para tornar visível a produção cultural
e os empreendimentos criativos de moradores
da periferia.
Os beneficiários deste projeto serão passageiros do
transporte público; artistas e empreendedores de
diferentes comunidades; pesquisadores e estudantes
nas áreas de arte/planejamento urbano/gestão
e produção cultural/filosofia contemporânea;
e a Supervia. O piloto de experimentação criativa vai
poder ser utilizado também para nortear o desenho
de políticas culturais que usem o transporte
público como cenário das expressões artísticas,
mas também como gerador de criatividade para
fomentar encontros com diferentes grupos sociais
e para construir formas inovadoras de experimentar
a cidade através da cultura e das artes.
A convocatória do Lab Criativo, Transformação
social através da criatividade e cultura, visa ‘explorar
como a arte, o design, a pesquisa e as tecnologias
digitais são capazes de ajudar na construção,
no desenvolvimento e no fortalecimento de
comunidades coesas, com cidadãos socialmente
engajados’. As atividades propostas neste Piloto
nasceram da colaboração durante o laboratório e se
adéquam a esses objetivos:
• fazer parcerias com organizações artísticas
e culturais locais e órgãos governamentais;
• propor uma intervenção inovadora e criativa
(oficinas de dança e turbantes, performances de
canto lírico, hip hop, bailes, tambores e teatro) para
usar o trem e lidar com vários dos problemas que
afetam o transporte público na cidade;

installations and performances, through an
installation with a scale model during the
Festival Multiplicidade.
• Urge the public to think of how to transform
the duration of the trip into an experience of
creative leisure, proposing a social, spatial and
affective movement.
• Create new spaces and opportunities for
cultural work in public transportation, mainly
to give visibility to the cultural production and
creative enterprises of the residents from the
city outskirts.
The beneficiaries of this project will be
the users of public transport; artists and
entrepreneurs from different communities:
researchers and students in the fields of
art / urban planning / cultural management
and production / contemporary philosophy;
and SuperVia. The pilot will be also used to
guide the creation of cultural policies that
use public transport as a setting for new
artistic expressions, but also as a generator of
creativity to promote meetings with different
social groups and to build innovative ways to
experience the city through culture and the arts.
The call for applications to attend Creative
Lab, Social Change Through Creativity and
Culture, aims to ‘explore how art, design,
research and digital technologies can help
to build, develop and strengthen cohesive
communities of socially-engaged citizens.’ The
activities proposed in the Pilot were born
from collaboration during the laboratory and
these goals:
• partnering with local arts and cultural
organisations and government bodies;
• proposing an innovative and creative
intervention (dance and turbans workshops,
performances of lyrical singing, hip hop,
dancing, drumming and theatre) to use the
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train and deal with many of the problems that
affect public transport in the city;
• testing the potential of the idea to be used
in public transport in a sustainable way for
the socioeconomic and cultural development
of Brazil;
• sketching a pilot project based on the
exchange of knowledge between sociological
research, philosophy, urban studies and artistic
practices to promote social development.
The project combines artistic practices,
philosophy and sociology, and was based
on a research-intervention methodology
developed during the Creative Lab. The
project will contribute to the issues identified
through the development of some practical
experiments that will help us think of how to
use the public transport in a more creative,
innovative and committed way.

• testar o potencial da ideia para que seja utilizada
no transporte público de forma sustentável para
o desenvolvimento socioeconômico e cultural
do Brasil;
• desenhar um piloto a partir da troca de
conhecimento entre pesquisa sociológica, filosofia,
estudos urbanos e práticas artísticas para fomentar
o desenvolvimento social.

Combinando práticas artísticas, filosofia
e sociologia, o projeto está baseado numa
metodologia de intervenção-pesquisa surgida
durante o Lab Criativo. O projeto contribuirá
com as questões identificadas através do
desenvolvimento de alguns experimentos práticos
que irão ajudar a pensar em como usar o transporte
publico da cidade de forma mais criativa, inovadora
e engajada.
NOTAS SOBRE UM TREM CULTURAL ,

NOTES ON A CULTURAL TRAIN ,

por Dr. Dhan Zunino Singh, CONICET,
Universidade Nacional de Quilmes.

Why can a cultural intervention change
our daily mobility? Because transportation
has been largely thought as a physical
movement between two points and
travel time as dead time, something to
be minimised. Although it is true that
along with speed, comfort and safety
are the other two goals that an efficient
transport has pursued, daily travel usually
approached by transport companies as
a passive experience – the passenger
as someone who is carried – and also
transitory – the passenger is someone who
passes by. Not only traditional transport
studies, companies or political agencies
have conceived travelling in this way.
Mobility have been approached as a space

Por que uma intervenção cultural pode mudar
a nossa mobilidade cotidiana? Porque o transporte
tem sido pensado amplamente como um
movimento físico entre dois pontos, e o tempo
de viagem como um tempo morto, algo a ser
minimizado. Embora seja verdade que, junto com
a velocidade, o conforto e a segurança sejam os
outros dois objetivos que um transporte eficiente
têm buscado, a jornada cotidiana é comumente
tratada, pelas empresas de transporte, como uma
experiência passiva – o passageiro como alguém que
é carregado – e também transitória – o passageiro
é alguém que passa. E não apenas os estudos
tradicionais sobre o transporte, as empresas ou as
agências políticas têm concebido o transporte desse
modo. Também nas ciências sociais os espaços
de mobilidade têm sido abordados como espaços
de relações impessoais, de isolamento, nos quais
os laços sociais tendem a se dissolver, ou pela

by Dr Dhan Zunino Singh, CONICET,
Universidad Nacional de Quilmes.

115

116

INSTALLATIONS
/ INSTALAÇÕES

of impersonal relations, isolation, where
social ties tend to dissolve, or the most
diffused idea of “non-places”; although
this view has begun to change, in the last
decade. Yet, if we observe the artistic
interventions done in urban railways all
around the world (graffiti, live music,
dance, performances) or the scenes and
events in films, novels, comics, and so on,
we will find that the train travel has been
a social practice with meanings that are
shaped by and shape culture.
A cultural intervention, beyond theme or
content, can trigger a reflection on our daily
experience of travelling because the idea that
travel is a dead time has also been accepted by
passengers (because doing nothing is also an
important experience, it means rest). Moreover,
in cities where the access to culture (in terms
of arts, literature, knowledge, education, and so
forth) is uneven, the time spent in a cultural train
becomes valuable – but not in economic terms.
At Mexico suubway, a cultural program lent free
books (by Mexican writers) to passengers to
read during the journey in order to promote
reading among the population. But cultural
intervention can be also made “from below” like
in New York Subway where graffiti did not only
mean “decadence” but also redemption of public
transportation. In short, a cultural intervention
can have at least two positive effects: one related

ideia mais difundida de “não-lugares”; ainda que, na
última década, esta visão tenha começado a mudar
na academia. Porém, se observarmos as intervenções
artísticas de todo o tipo feitas em ferrovias urbanas
ao redor do mundo (grafite, música ao vivo, dança,
performances) ou a quantidade de cenas e eventos
em filmes, romances, quadrinhos e por aí vai,
perceberemos que a viagem de trem é uma prática
social com significados que moldam e são moldados
pela cultura.
Uma intervenção cultural, além de seu tema ou
conteúdo, pode engatilhar uma reflexão sobre a nossa
experiência diária de deslocamento, pois a ideia de que
a viagem é um tempo morto também tem sido aceita
pelos passageiros – mesmo quando eles fazem ou não
(porque não fazer nada também é uma experiência
importante, que significa descanso) um monte de
coisas durante a viagem. Mais ainda, em cidades onde
o acesso à cultura (em termos de artes, literatura,
conhecimento, educação e assim por diante) é desigual,
o tempo gasto em um trem cultural se torna valioso –
mas não em termos econômicos. No metrô do México,
um programa cultural emprestava livros de graça (de
autores mexicanos) para que os passageiros lessem
durante a viagem no intuito de estimular a leitura
entre a população. Mas a intervenção cultural também
pode ser feita “a partir de baixo”, como no metrô
de Nova York, onde o grafite não significou apenas
a “decadência”, mas também a redenção do transporte
público. Em suma, uma intervenção cultural pode ter
ao menos dois efeitos positivos: um relacionado com
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o conteúdo da intervenção – pessoas podem acessar
diferentes produtos e eventos culturais –, o outro
ligado a uma reflexão mais ampla sobre a viagem
cotidiana e o trem como um espaço sociocultural –
mesmo havendo passageiros que não participem
da intervenção cultural, eles saberão que a viagem
é mais do que um mero movimento físico, um tempo
morto, e que muitos outros eventos prazerosos
podem ocorrer. Historicamente, as ferrovias têm
mudado a nossa percepção de tempo e espaço devido
à velocidade, mas também ao modo como nós
interagimos com os outros (nós passamos tempo
com pessoas sentadas à nossa frente ou de pé, em
meio a uma multidão, empacotados em um espaço
confinado, tentando manter uma distância social na
proximidade corporal). Interferir neste espaço de
mobilidade cotidiana através de um evento cultural
certamente irá salientar o aspecto social desses
espaços e, por sua vez, outras formas de sociabilidade
nas cidades.

to the content of the intervention – people
can access different cultural products and
events –, the other to a broader reflection about
the daily travel and the train as a socio-cultural
space – even if there are passengers who do
not participate in the cultural intervention, they
will know that the journey is more than a mere
physical movement, a dead time, and many
other pleasant events occur. Historically railways
have changed our time-space perception due to
speed but also the way we interact with others
(we spend time with people seated in front of us
or standing in the middle of a crowd, packed in
a confined space, trying to keep social distance
in bodily proximity) and to intervene through
a cultural event, surely it will bring up the social
character of those spaces and, in turn, other
forms of sociability in cities.

MOBILITY AS FREEDOM
MOBILIDADE COMO LIBERDADE

A mobilidade é habitualmente considerada um bem,
seja como possibilidade de deslocamentos cotidianos
numa mesma região (mobilidade urbana) ou
deslocamentos sazonais para além dela (mobilidade
geográfica em geral), seja como possibilidade de
mudança de domicílio (mobilidade residencial).
Assim, prevalece um eufemismo em relação aos
dispositivos que ampliem qualquer uma dessas

Mobility is usually considered a commodity,
either as possibility of everyday movement in
the same region (urban mobility) or seasonal
displacement beyond it (geographic mobility in
general), or as a possibility to change domicile
(residential mobility). Thus, a euphemism
prevails in relation to the devices that expand any
of these possibilities, whether the displacement is
free, induced, or mandatory. The fact that more
devices are created for more people to be able
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to move more often and farther away seems to
be mistakenly equated with increased freedom,
independence and autonomy of action.
Of course no one with ideas that are democratic
would be in principle contrary to the freedom
to come and go. The problem is that this notion
is easily coated with hypocrisy. The device for
the expansion of mobility, that, at an initial stage,
seemed in fact free, becomes easily compulsory.
The mobility of someone who spends five hours
on public transportation from home to work
and vice-versa does not mean any freedom, nor
are the changes caused by evictions, pressure
from the real estate market, breakdown of the
local context, political persecution, poverty, the
climate and lack of opportunities.
Even tourism – a term that always carries the
connotation of vacation and free time – has
been practiced less as an option than as a lack
of options, above all in the so-called business
tourism sector. The employees of the global
players do not travel the world like the 18thcentury wealthy individuals who undertook
a Grand Tour, nor like globetrotters, but like
agents between markets, companies and
institutions whose fates are only indifferent
points of the same enterprise.
An obvious issue in all, is the direct relationship
between increased mobility and the increasing
consumption of natural resources (energy, raw
materials and space, above all). The reasoning
which sees in the environmental impact of
mobility its main negative aspect usually
culminates in attempts at reducing this impact
as such, without questioning its political effects.
The damages of compulsory mobility are far from
restricting to the environmental issue. Better
than replacing the private automobile with public
transport or with non-motorised transport would
be to radically reduce the need for the long daily

possibilidades, não importando se o deslocamento
é livre, induzido ou compulsório. O fato de se criarem
mais dispositivos para que mais pessoas se desloquem
mais vezes e para mais longe parece, erroneamente,
equivaler a um aumento de liberdade, independência
e autonomia de ação.
É claro que ninguém com um ideário minimamente
democrático seria, por princípio, contrário à liberdade
de ir e vir. O problema é que essa noção se reveste
facilmente de hipocrisia. O dispositivo de ampliação
da mobilidade, que, numa fase inicial, parecia de fato
livre, torna-se compulsório com facilidade. A mobilidade
de alguém que passa cinco horas diárias no transporte
público entre moradia e trabalho não significa nenhuma
liberdade, nem tampouco o são as mudanças provocadas
por remoção, pressão imobiliária, desestruturação do
contexto local, perseguição política, pobreza, clima, falta
de oportunidades.
Até mesmo o turismo — termo esse que sempre carrega
consigo a conotação de férias e tempo livre — tem sido
praticado menos por opção do que por falta de opção,
sobretudo no setor do chamado turismo de negócios.
Os funcionários dos global players não circulam pelo
mundo como abastados do século XVIII em Grand
Tour, nem como globetrotters, mas como agentes de
articulação entre mercados, empresas e instituições
cujos destinos representam apenas pontos indiferentes
de um mesmo empreendimento.
Uma questão óbvia nisso tudo é a relação direta
entre o incremento de mobilidade e o consumo cada
vez maior de recursos naturais (energia, matérias
primas e espaço, sobretudo). Mas o raciocínio
que vê no impacto ambiental da mobilidade o seu
principal aspecto negativo costuma desembocar em
tentativas de diminuir esse impacto sem questionar os
deslocamentos enquanto tais e sem questionar seus
efeitos políticos. Os prejuízos de uma mobilidade
compulsória estão longe de se restringir à questão
ambiental. Melhor do que substituir o automóvel
particular pelo transporte coletivo ou pelo transporte
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não motorizado seria reduzir drasticamente
a necessidade de longos deslocamentos diários
de milhões de pessoas. Melhor do que criar novos
loteamentos, conjuntos e condomínios ditos
sustentáveis seria interromper os mecanismos que
obrigam à mobilidade residencial e que a fazem
equivaler à mobilidade social, seja no sentido
ascendente ou descendente.
Em suma, contrariando a já automatizada associação
entre liberdade e movimento, caberia discutir como
justamente a mobilidade pode significar uma forma
de interdição e desestruturação da liberdade, em
especial daquela liberdade que se manifesta como
autonomia coletiva na produção do espaço.

Trecho do ensaio
ALIENAÇÃO VIA
MOBILIDADE | Silke Kapp.
OCULUM ENSAIOS 15 |
Campinas | p.30-41 |
janeiro – junho de 2012

Excerpt from the essay
ALIENAÇÃO VIA
MOBILIDADE | Silke Kapp.
OCULUM ENSAIOS 15 |
Campinas | pp. 30-41 |
January – June 2012

commuting of millions of people. Better than
creating new housing developments, compounds
and the so-called sustainable condominiums
would be to interrupt the mechanisms that
force one towards residential mobility and that
equate it with social mobility, whether upward
of downward.
In short, contrary to the now automatic
association between freedom and movement, it
is worth to discuss how exactly mobility can come
to mean another way of banning and disruption
of freedom, especially that freedom which
manifests itself as collective autonomy in the
production of space.
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A BO UT / S O B R E

To celebrate the 500th anniversary of the
publication of UTOPIA (1516), by English
philosopher Thomas More, the group proposes
an international, transdisciplinary and immersive
seminar, accompanied by an experiential,
interactive and performative device in which
the participants will be able to exercise their
utopian potential.

Por ocasião do quinto centenário da publicação
da obra UTOPIA (1516), do filósofo inglês
Thomas More, o grupo propõe um seminário
internacional, transdisciplinar e imersivo,
acompanhado de dispositivos vivenciais,
interativos e performáticos em que os
participantes terão oportunidade de exercitar
seu potencial utópico.

labcriativo.org/
utopias
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Santiago Sierra: frame
of “Burned Word”,
video, 24:29min, 2012.
Courtesy of The
9.99 gallery

Santiago Sierra: frame
de “Burned Word”,
vídeo, 24:29min, 2012.
Cortesia da galeria
The 9.99

Ao longo da história, a maioria das tentativas de
pensar a “utopia”, no sentido de uma meta política
futura, adequada a um ou outro sonho de felicidade
para a humanidade, tem se mostrado inviável.
No fim do século XX, as distopias, no sentido de
antecipações de um futuro sombrio, substituíram
as utopias, tanto no senso comum quanto no
imaginário da ficção científica. Na percepção atual,
o futuro é um espaço em disputa, assediado pelo
advento de diversas formas de niilismo. O futuro
está em chamas.
Diante deste ameaçador horizonte, em 2016, pleno
século XXI, colhendo a efemeridade do quinto
centenário da publicação da obra UTOPIA (1516),
com a qual o filósofo inglês Sir Thomas More
lançou a palavra, queremos repropô-la. Não só

Throughout history, most attempts at thinking
“utopia” in the sense of a political goal for the
future or a dream of happiness for humankind,
have proved unfeasible. At the end of the 20th
century, dystopias, in the sense of foreseeing
a dark future, replaced utopias, both in the
common sense and in the imagery of science
fiction. In the current view, the future is
a disputed space, harassed by the advent of
various forms of nihilism. The future is in flames.
In view of this threatening horizon, in 2016, that
is, in the 21st century, taking advantage of the
ephemerality of the five hundred years after
the publication of UTOPIA (1516), in which the
English philosopher Sir Thomas More coined
the word, we want to re-propose it. Not only to
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understand the historical and political processes
that culminated in the weakening or degeneration
of the great 20th-century utopias, like socialism
and liberalism; but mainly to revive the idea
in the sense More seemed to give it: not an
imaginary, ideal and impossible place, but a place
outside all real places, (possibly) located in the
future. A world that is nonexistent because it
does not exist yet, where reality occurs as it is
and, contemporaneously, as it could be. Instead
of regarding utopia as a fixed idea, a fancy that
should be implemented and that could fail, we
want to regard utopia as a movement, a comingto-be that gives people power of action, turning
their desires, fears and hopes into many other
reality-driving powers.

entender os processos histórico-políticos que
culminaram no enfraquecimento ou degeneração
das maiores utopias do século XX, tal como
o socialismo e o liberalismo; mas principalmente
relançar a ideia no sentido que parece atribuir-lhe
More: não um lugar imaginário, ideal e impossível,
mas um lugar fora de todos os lugares reais,
localizável (possivelmente) no futuro. Um mundo
inexistente porque ainda não existe, onde
a realidade se dá como é e, contemporaneamente,
como poderia ser. Ao invés de pensar a utopia como
uma ideia fixa, uma fantasia que deve ser posta em
prática, podendo então fracassar, queremos pensar
a utopia como um movimento, um vir-a-ser que
agencie as pessoas, fazendo de seus desejos, medos,
esperanças, outras tantas potências que movem
a realidade.

Fifteen years ago, at the World Social Forum in
Porto Alegre, under the motto “another world
is possible,” an alternative human cartography
began to be drawn on the map of inequality
imposed by the global economic system. From
2013 onwards, a great uprising of movements
of resistance against the geopolitical pressures
of homologation and destruction of life have
been taking to the streets of cities around
the world, re-issuing the same challenge. Ever
since Plato, we have been urged to recognise,
among ourselves, the possibility of pursuing
a common good marked by characteristic ideas
of coexistence, such as equality, accessibility and
free expression of desires. Is it possible to think,
today, of a better world, like so many utopians
have already done in the past? What can art and
artists do faced with this challenge?

Há quinze anos, no Fórum Social Mundial de Porto
Alegre, sob o lema “um outro mundo é possível”,
começou a ser traçada uma cartografia humana
alternativa ao mapa de desigualdade imposto pelo
sistema econômico global. De 2013 para cá, um
amplo levante de movimentos de resistência às
pressões geopolíticas de homologação e destruição
da vida vêm tomando as ruas das cidades do mundo,
relançando o mesmo desafio. Desde Platão, somos
instigados a reconhecer, entre nós, a possibilidade
de perseguir um bem comum marcado por
características ideais de convivência, tais quais
isonomia, acessibilidade e livre expressão de
desejos. É possível pensar, hoje, um mundo melhor,
como tantos utopistas fizeram no passado? O que
pode a arte, o que podem os artistas, diante de
tal desafio?

The debate that arose during the Creative
Lab, confronting the experiences of artists and
researchers from Britain and Brazil, was filled
with the suggestions and anxieties of numerous
interlocutors along the way: what is expected
from art, except for the deceptive amusement
Plato wanted to ban from his Republic and which

O debate que surgiu durante o Lab Criativo,
confrontando vivências de artistas e pesquisadores
residentes em terras britânicas e brasileiras,
inflou-se de sugestões e angústias de inúmeros
interlocutores ao longo do caminho: o que se
espera da arte, a não ser a diversão enganosa que
Platão queria expulsar da sua República e que

Paul Heritage: notes
on the first exhibition
of the Utopias project,
Creative Lab, Rio 2015

Paul Heritage:
anotações da primeira
exposição do projeto
Utopias, Lab Criativo,
Rio 2015
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Complexo da Maré,
janeiro de 2016

became yet another disposable commodity?
What is expected from the artist, except for
a well-adjusted or apocalyptic stance, under
constant threat of being neutralised by the
system of reproduction of dominant values? Well:
without utopia, art is left with only the market.
However, art has a utopian power, because its
way of regarding the real world as something
strange can generate sparks of possible worlds.
Nothing real should seem impossible to change,
was Bertolt Brecht’s motto.
We prepared a transdisciplinary and immersive
event, offering participants various experiences
of invention of the future. We shall be in 2025 –
invited by Festival Multiplicidade. An international
symposium with open participation will
include three experiential, ludic and interactive
devices, into which the participant may enter
and have the opportunity to “play” using

se tornou mais uma mercadoria descartável?
O que se espera do artista, a não ser uma postura
acomodada ou apocalíptica, sob constante ameaça
de ser neutralizada pelo sistema de reprodução dos
valores dominantes? Pois é: para a arte, sem utopia,
só resta o mercado. Porém a arte tem potência
utópica, pois seu modo de estranhar o mundo
real pode gerar faíscas de mundos possíveis. Nada
que é real deve parecer impossível de ser mudado, era
o lema de Bertolt Brecht.
Preparamos um evento transdisciplinar e imersivo,
catapultando os participantes em diversas
experiências de invenção de futuro. Estaremos no
ano de 2025 – a convite do Festival Multiplicidade.
Um simpósio internacional com participação
livre, será acompanhado por três dispositivos
vivenciais, lúdicos e interativos, entrando nos quais
os participantes terão oportunidade de “jogar”
seu potencial utópico. No primeiro dispositivo
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Giacomo Gastaldi:
Brazil (Venezia, 1556)
Hans Holbein: Sir
Thomas More (1527)

(O PAÍS QUE QUEREMOS EM 2025) jogaremos
com crianças, azulejos e bicicletas. No segundo
dispositivo (EXPERIMENTUM MUNDI) jogaremos
com música, atores adolescentes e terceira
dimensão, seguindo roteiro inspirado no livro Utopia.
O terceiro dispositivo (MICROUTOPIAS) é uma
exposição situacionista de videorretratos sobre boas
práticas de reinvenção de território, já existentes no
Complexo da Maré. Os dispositivos utópicos visam
estimular a potência individual e coletiva de criação
de mundos, despertando perguntas: qual futuro
queremos? quais relações sociais o estruturam? que
ideia de liberdade e justiça? qual constituição para
nos governar? o que já fazemos ou podemos fazer
para multiplicar tal potência?
Desde junho de 2016 nós estamos nos
encaminhando para a próxima etapa do projeto, que
é um livro virtual: UTOPIAS 2016. Partindo da ideia
de que “há muitos mundos possíveis”, nosso livro

their utopian potential. In the first device
(THE COUNTRY WE WANT IN 2025) we will play
with children, tiles and bicycles. In the second
device (EXPERIMENTUM MUNDI) we play with
music, teenage actors and 3D, following a script
inspired by the book Utopia. The third device
(MICROUTOPIAS) is a situationist exhibition
of video-portraits about good practices of
reinvention of the territory, already installed at
Maré favela complex. The utopian devices aim
at encouraging individual and collective power
to create worlds, raising questions: what future
do we want? what are the social relations that
structure it? which idea of freedom and justice?
what constitution to govern us? what we are
already doing or may do to multiply this power?
From June 2016, we are moving on to the
next stage of the project, a virtual book:
UTOPIAS 2016. Beginning with the idea that ‘many
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será uma odisseia de 100 mundos ideais imaginados
por 100 pessoas espalhadas pelo Brasil e pelo
Reino Unido.

worlds are possible’, our book will be an odyssey
of 100 ideal worlds as imagined by 100 people
across Brazil and Britain.

Para recolher histórias para o livro, usaremos
o protótipo de dramaturgia (apresentado na
página 115), um dispositivo criado para incentivar
conversas descontraídas sobre realidades
alternativas. No texto final, o narrador principal vai
percorrer os 100 mundos imaginados e vai explorar
o desafio de conciliar diversas utopias particulares
dentro de um texto criativo.

To gather stories for the book, we will use
the prototype dramaturgy (featured on page
115) a device designed to encourage playful
conversation about alternative realities. In the
final text, the central narrator will navigate
the 100 imagined worlds and will explore the
challenge of reconciling many personal utopias
within one imaginative text.

UTOPIAS 2016 é um “livro virtual” nos dois sentidos.
O livro vai existir online, como uma obra digital,
e é virtual em seu uso da tecnologia para expandir
a experiência. Ele também vai se relacionar
diretamente com o antigo sentido de “virtual”, que
significa algo “que pode ser real, ainda que não
formalmente ou efetivamente” (Shorter Oxford
English Dictionary).

UTOPIAS 2016 is a ‘virtual book’ in the two senses.
The book will exist online as a digital text, and
is virtual in its use of technology to augment
experience. It will also engage directly with the
older meaning of virtual as that ‘which may be
real, although not formally or actually’ (Shorter
Oxford English Dictionary).

Um convite para encontrar o possível,
UTOPIAS 2016 vai explorar a existência de desejos
que residem nos limites do mundo real. O livro final
dará forma às expressões de almejados e, por hora,
inapreensíveis futuros que podem emergir das
nossas práticas diárias, interações e imaginações.

An invitation to encounter the possible,
UTOPIAS 2016 will explore the existence of desires
that nestle at the edges of the real world. The
final book will give form to expressions of the
longed-for, not-yet knowable futures that may
yet emerge from our daily actions, interactions
and imaginations.

O evento acontece no complexo da Maré, no Rio
de Janeiro. A favela, representada como território
desconhecido e substituída por uma mancha de
indistinção nos mapas da cidade, corresponde
aos territórios desconhecidos (como o interior
do Brasil) chamados de terra incognita (não
descoberta) nos mapas do cartógrafo Amerigo
Vespucci, que desenhou a costa do Brasil ao longo
de suas viagens, entre 1501 e 1504. Estes mapas
instigaram Thomas More a escrever a sua obra,
publicada em Louvain em latim, em 1516, e logo
traduzida para as línguas europeias. Este é o desafio
do filósofo: a terra incógnita pode ser um lugar
prenhe de expectativas: uma utopia.

The event takes place at Maré, in Rio de Janeiro.
The favela, represented as an unknown territory
and replaced by an indistinct area in maps of the
city, corresponds to the unknown territories
(like the Brazilian country side) called terra
incognita (undiscovered land) in the maps of
cartographer Amerigo Vespucci, who mapped
the coastline of Brazil during his journeys,
between 1501 and 1504. These maps inspired
Thomas More to write his work, published in
Louvain in Latin in 1516 and soon translated into
European languages. This is the challenge of the
philosopher: the unknown land can be a place
fraught with expectations: a utopia.
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In the Renaissance, the “discovery” that there
was in fact another world, in fact, infinite galaxies
and new worlds, roused in thinkers and artists the
impetus to revolutionise the cartography of the
old world, renewing the ways of living in it and
understanding it. The narrator of More’s book
is, markedly, a navigator able to cross oceans,
something seemingly unsurmountable then, and to
challenge his interlocutors with totally unexpected
world views. Thus, adopting the motto of Manoel de
Barros – we need to trans-see the world – used by
Festival Multiplicidade 2016, we want to understand
the boundary between known and unknown as
a landscape, as the possibility of crossing and transseeing our city. The journey towards the unknown
lands will be a real challenge, since in addition
to involving the residents of Maré, the event will
attract a flow of visitors from the city centre: from
OI FUTURO where Festival Multiplicidade takes
place, from partner museums and universities, or
from the campus of Urca and Fundão, only 1km
away from Maré. The crossing itself is a practice of
mobility in the cartographies of future and present,
crossing borders considered insurmountable by
maps, leaving the comfort zone and crossing the
margins able to redefine the passerby.
INTERACTIVE MAP MICROUTOPIAS. A map of
the Maré favela complex will be drawn on the
floor but without streets names, resembling
the terra incognita which inspired Thomas
More and, at the same time, representing the
way the favela is omitted from the official
cartography where it is replaced by uniform
areas of colour. In Maré, the population
and street census was carried out only in
recent times by a community organisation
(Observatório de Favelas, Redes da Maré).
Excluded, the favela creates its own solution for
inclusion, visibility and mobility, forcing the city
to decentralise and recognise its margins. The
population census in the Maré was followed
by a census of creative activities called

Na Renascença, a “descoberta” de que existia um
outro mundo, aliás, infinitas galáxias e mundos
novos, suscitou nos pensadores e nos artistas
o impulso de revolucionar a cartografia do velho
mundo, renovando as formas de viver nele
e compreendê-lo. O narrador do livro de More
é, significativamente, um navegante capaz de
atravessar oceanos, algo então aparentemente
intransponível, e de desafiar seus interlocutores
com ideias de mundo totalmente inesperadas.
Assim, adotando o lema de Manoel de Barros –
é preciso transver o mundo –, lançado pelo Festival
Multiplicidade 2016, queremos entender a fronteira
entre conhecido e desconhecido como uma
passagem, como a possibilidade de cruzar e transver
nossa cidade. A travessia rumo às terras incógnitas
constituirá um desafio real, já que, além de envolver
os moradores da Maré, o evento atrairá um fluxo de
público do centro da cidade: do OI FUTURO, onde
acontece o Multiplicidade, dos Museus parceiros
e das Universidades, seja o campus da Urca ou
o campus do Fundão, que dista apenas 1km da
Maré. A travessia em si constitui uma prática de
mobilidade nas cartografias do futuro-presente,
cruzando fronteiras consideradas intransponíveis
pelos mapas, saindo da zona de conforto
e adentrando margens capazes de ressignificar
o transeunte.
MAPA INTERATIVo MICROUTOPIAS. O mapa do
Complexo da Maré será desenhado no chão,
porém sem indicação de ruas, lembrando a terra
incognita que inspirou Thomas More e, ao mesmo
tempo, representando o modo como a favela
é omitida na cartografia oficial, onde aparece
substituída por manchas. Na Maré, o censo
das ruas e populacional foi realizado, só em
tempos recentes, via organização comunitária
(Observatório de Favelas, Redes da Maré).
Excluída, a favela cria sua própria solução de
inclusão, visibilidade e mobilidade, que obrigam
a cidade a se descentralizar e reconhecer-se nas
margens. Ao censo populacional, seguiu-se na
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Maré o censo das atividades criativas, chamados
de “territórios inventivos” porque produzem
espaços de convivência e conectividade. Esta
invenção de territórios é um vetor utópico em
ato na favela, que a aproxima da ilha imaginada
por More.
Pisado, o mapa aciona sensores com tecnologia
LED, que disparam o videorretrato da
MICROUTOPIA correspondente, fazendo do visitante
alguém que não somente atravessa fronteiras, mas
transvê a cidade em suas expectativas de futuro
e revela o que era incógnito.

territórios inventivos [inventive territories]
since they produce spaces for socialisation
and connectivity. This invention of territories
is a utopian vector in this action in the favela,
bringing it close to the island imagined by More.
Stepped on, the map triggers sensors with
LED technology that display the video portrait
of the corresponding MICROUTOPIA, turning
the visitor into someone who not only
crosses borders, but trans-sees the city in its
expectations for the future and reveals what was
formerly incognito.
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We are in endless gardens;
battlefields,
in which neoclassical facades combat ruin.
Their enemy;
a devouring, stubborn nature.

Estamos em jardins intermináveis;
campos de batalha,
em que fachadas neoclássicas são ruínas de combate.
Seu inimigo;
uma natureza devoradora, inflexível.

Everything is falling.

Tudo está desabando.

Soaking hard, smooth bark of red wood trees,
battering the surfaces of trampolines,
dragging, down cobbled streets,
torn garbage bags and the remains of giant leaves.

Ensopada casca macia de árvores de madeira vermelha,
brigando com as superfícies de pranchas,
arrastando, ao longo de ruas pavimentadas,
sacolas de lixo rasgadas e restos de folhas gigantes.

133

Michele Cinque,
Microutopias at the
Complexo da Maré,
January 2016

Michele Cinque,
Microutopias no
Complexo da Maré,
janeiro de 2016

É como se toda a água no céu fora magnetizada
abruptamente para baixo.
Uma pesada gravidade líquida,
despejando todos os nomes de chuva
somente para se erguer novamente,
firmemente ao redor de tornozelos como baratas –
barratas –
buscando nas saliências verticais de nossos corpos
a terra seca.
Esgotos intumescidos e saturados,
Ônibus, arando através deste lago obscuro,
cavam sulcos
que agridem os joelhos do velho anfíbio
pacientemente andando para casa
entre despropositados destroços urbanos.
Há um sentimento de excitação e desesperança
Há um sentimento de ansiedade e tédio.

It’s as if all the water in the sky has been abruptly
magnetised downward.
A heavy liquid gravity,
pouring down with all the names of rain
only to rise again,
steadily around ankles like cockroaches – barratas –
searching the vertical protrusions of our bodies
for dry land.
Sewers swell and saturate,
buses, ploughing through this obscure lake
make wakes
that knock knees of the amphibious elderly
patiently wading home
along with aimless and urban flotsam.
There is a feeling of excitement and hopelessness.
There is a feeling of anxiety and boredom.
Everything is flooding.
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The sounds occur in twos;
first; the constant amplified rain on every surface,
roof, ground,
drowning out all the memory of all other sound
immanently interrupted by the second;
that strikes joy and fear inside our guts;
thunder, so violent it punctures the swirling
clouds immediately with shafts of electricity.
It is the sound of rupture, of ripping, as if the
whole membrane of the sky were being torn,
every few minutes.
A sky, violated and fighting;
so alive, and an earth so alive, and between
them water,
and us; also alive but paralysed
between the full weight of this life
this leaning mass of sky.
We are the chaos-calm,
the eye of the storm,
the impossible stillness at the centre of
a momentous vortex.
We forget swiftly the sun,
the green, gold light, blue sky and heat that’s white
under these mysterious warring skies.
In absence of gold-white light
the earth begins to bleed, red,
into rapid rivers of rain;
the red that gave this place its name;
– breazail –
The red that melted off the flag,
the red of wars denied, of bloodshed in
terrible times,
of explorers decimating tribes
in conquering an earthly paradise.
This paradise, in which this
glowing golden light obscures a dark past
like the electric lights of cities that cast
in shadow the beams of distant stars.

Tudo está inundando.
O som acontece em dois;
primeiro, a constante chuva amplificada sobre cada
superfície, telhado, chão,
afogando toda a memória de todo outro som
inerentemente interrompido pelo segundo,
que produz alegria e medo em nossas entranhas;
o trovão, tão violento que imediatamente perfura as
nuvens espiraladas com flechas de eletricidade.
É o som da ruptura, de um rasgo, como se toda
a membrana do céu fosse despedaçada,
a cada poucos minutos.
Um céu, violado e em luta;
tão vivo, e uma terra tão viva, e entre eles água,
e nós; também vivos, mas paralisados
entre o peso total desta vida
esta curvada massa de céu.
Nós somos o caos-calmo,
o olho da tormenta,
a imobilidade impossível no centro do vórtex solene.
Esquecemos velozmente o sol,
a luz verde e dourada, o céu azul e o calor que é branco
sob estes céus misteriosos e hostis.
Na ausência da luz branco-dourada
a terra começa a sangrar, vermelha,
em ligeiros rios de chuva;
o vermelho que deu a este lugar o seu nome;
– pau-brasil –
O vermelho que derreteu a bandeira,
o vermelho renegado de guerras, do derramamento
de sangue em tempos horríveis,
de exploradores dizimando tribos
na conquista de um paraíso terrestre.
Este paraíso, no qual esta
incandescente luz dourada obscurece um passado negro
como as luzes elétricas de cidades que atiram
às sombras o cintilar de estrelas distantes.
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Lembretes vermelhos escorrem
descendo velhas colinas
para abundantes e sanguinolentas enseadas
de homens,
piscinas em lajes que são, por ora, berços
seguros entre montes pedregosos;
os corpos nus de gigantas sensuais,
deusas terrenas
– Morros –
os rastejantes, espalhados e aprumados
territórios de escravos decaídos
que parecem, nesta tempestade, quase
acordar.
– O gigante acordou –
E neste avivar-se,
um sinal de um futuro há muito aguardado,
não imediato,
mas imanente.
Algo está para acontecer.
Algo ameaça o equilíbrio imperfeito deste lugar,
este equilíbrio sem sentido e perfeito,
vital, equilíbrio estranho
composto de tapumes feitos de mangueiras
de encanamento,
de alicerces que, como covas rasas,
arranham o pescoço de montanhas;
suspendem casas, como gaiolas de pássaros no ar
e sob a sombra de uma cadeira revirada
dedos artríticos habilidosamente reparam
guarda-chuvas baratos com linha de pescar.
Eles chamam isto – gambiarra –
um nome como uma semente;
tão cheio de potencial mágico que precisa
ser pronunciado apropriadamente no intuito de
ser plantado
com sucesso nas orelhas de um ouvinte.
Desequilíbrio no equilíbrio.

Red reminders flow
down ancient hills
to lush and bloody bays of men,
pool around penthouses, which are safe, for now,
cradles between rocky mounds;
the naked bodies of sensuous giantesses,
earthy godesseses
– Morros –
the crawling, sprawling upended
territories of descended slaves
which seem, in this storm, almost
to stir awake.
– O gigante acourdou –
And in this stirring,
a signal of a long-awaited future,
not immediate,
but immanent.
Something is about to happen.
Something threatens the imperfect balance of
this place,
this senseless, perfect balance,
vital, alien balance
composed of fencing made from plumbing hose,
of foundations that, like shallow graves
scratch the necks of mountains;
suspend homes, like bird cages in the air
and beneath the shadow of an upturned chair
arthritic fingers skillfully repair
cheap umbrellas with fishing wire.
They call it – gambiarra –
a name like a seed;
so full of magic potential it needs
to be pronounced properly in order to be planted
successfully in the ears of a listener.
Imbalance in balance.
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The success of modern science in the 16th and
17th centuries led to an unconditional belief in
the progress of civilisation. This belief inspired
literature to produce images of a future where
men and women could finally win the battle
against nature. Books such as Utopia (1516) and
New Atlantis (1627), by Francis Bacon, describe
civilisational paradises, cities in which all problems
related to food, health and social life were solved.
Belief in the progress of civilisation through
science waned in the 20th century, especially after
the two world wars. Humankind went through the
painful experience that technology can directly
or indirectly produce the destruction of nature
and consequently the destruction of men itself.
We are now in a time in which raw materials
and energy are quickly running out, making the
reflection about the future of our relationship
with nature more urgent. We no longer fear
the forces of nature, but its disappearance, and
this is why we want to preserve it and return
to it. Surprisingly, literature has continued to
produce utopian works, but the belief in unlimited
progress gave way to catastrophic expectations.
In books such as Brave New World (1932)
by Aldous Huxley, or 1984 (1948) by George
Orwell, the future is described as a place without
freedom, a scenario of physical and symbolic
violence. These utopias, or rather “dystopias” are
themes emphatically by science fiction films and
by pop music from the second half of the 20th
century onwards. The goal of the symposium is to
investigate the positive or negative ways in which
utopias still mobilise bodies, thoughts and the arts
in the contemporary era.

O sucesso da ciência moderna nos séculos
XVI e XVII gerou uma crença incondicionada nos
progressos da civilização. Tal crença inspirou
a literatura a produzir imagens de um futuro, onde
o homem poderia finalmente vencer a batalha contra
a natureza. Livros como Utopia (1516) e Nova
Atlântida (1627), de Francis Bacon, descrevem
paraísos civilizatórios, cidades nas quais todos os
problemas de alimentação, saúde e convivência
social estariam resolvidos. A crença no progresso da
civilização através da ciência esmoreceu no século XX,
principalmente após as duas grandes guerras mundiais.
A humanidade fez a experiência dolorosa de ver que
a tecnologia pode produzir direta ou indiretamente
a destruição da natureza e consequentemente do
próprio homem. Vivemos agora em um momento em
que os recursos de matéria-prima e de energia estão se
esgotando rapidamente, fazendo com que a reflexão
sobre os rumos da nossa relação com a natureza
ganhe urgência. Não sentimos mais tanto medo das
forças da natureza, mas sim de seu desaparecimento,
por isso o desejo de preservá-la e de retornar a ela.
Surpreendentemente, a literatura não parou de
produzir obras utópicas, mas a crença no progresso
irrestrito deu lugar a expectativas catastróficas.
Em livros como Admirável Mundo Novo (1932) de
Aldous Huxley, ou 1984 (1948), de George Orwell,
o futuro é descrito como um lugar sem liberdade, um
cenário de violência física e simbólica. Essas utopias,
ou melhor, “distopias”, são temas enfaticamente
explorados pelo cinema de ficção científica e pela
música pop a partir da segunda metade do século XX.
O objetivo do colóquio é investigar a forma, positiva ou
negativa, como as utopias permanecem mobilizando
corpos, pensamentos e artes na era contemporânea.

ROUNDTABLE I. Theme: Imagery [Utopias, Dystopias]

MESA I. Tema: Imaginários [Utopias, Distopias]

With Marcia Tiburi (UNIRIO), Silke Kapp (UFMG),
Charles Feitosa (POPLAB/UNIRIO). Mediation: Paul
Heritage (Queen Mary University of London)

Com Marcia Tiburi (UNIRIO), Silke Kapp (UFMG),
Charles Feitosa (POPLAB/UNIRIO). Mediação: Paul
Heritage (Queen Mary University of London)
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MESA II. Tema: Representações [Mapas e Corpos]
Com Jailson de Souza Silva (UFF e Observatório
de Favelas), Gilberto Vieira (Observatório de
Favelas), Marcos Faustini (Agência de Redes
para Juventude) e Jerry Brotton (Queen Mary
University of London). Mediação: Cecilia Dinardi
(CUL-London)
MESA III. Tema: Ações [artes de invenção de mundos]
Com Franco La Cecla (Università di Bologna),
Tania Alice (UNIRIO), Heloísa Buarque de Holanda
(UFRJ). Mediação: Alessandra Vannucci (ECO/UFRJ)
Ao lado das mesas, haverá três RODAS de
comunicações teóricas ou performances práticas,
abertas à participação via envio de proposta por
email (simposioutopias2016@gmail.com) com
título, nome(s) do(s) autor(es), instituição
de origem, e-mail para contato, resumo com
referências bibliográficas e indicação de qual
RODA pretende partecipar. Haverá certificado de
participação na modalidade Curso de Extensão pela
UFRJ, UNIRIO e Queen Mary University.

ROUNDTABLE II. Theme: Representations [Maps
and Bodies]
With Jailson de Souza Silva (UFF e Observatório
de Favelas), Gilberto Vieira (Observatório de
Favelas), Marcos Faustini (Agência de Redes
para Juventude) e Jerry Brotton (Queen Mary
University of London). Mediation: Cecilia Dinardi
(CUL-London)
ROUNDTABLE III. Theme: Actions [the art of
inventing new worlds]
With Franco La Cecla (Università di Bologna), Tania
Alice (UNIRIO), Heloisa Buarque de Holanda (UFRJ).
Mediation: Alessandra Vannucci (ECO/UFRJ)
In addition to roundtables, there will be GROUPS for
theoretical or practical performances, open for
participation via email (simposioutopias2016@
gmail.com) – include title, name(s) of the author(s),
home institution, contact email address, abstract with
bibliographic references and indicate the GROUP in
which you would like to be included. Participation
certificates for the Extension Course will be issued by
UFRJ, UNIRION and Queen Mary University.

Simpósio Utopias é uma iniciativa conjunta do
Lab-Criativo, da Pós-Graduação em Artes da Cena
da ECO-UFRJ, do Programa de Pós-Graduação
em Artes Cênicas da UNIRIO, do Laboratório
de Estudos em Filosofia Pop e da Faculdade de
Filosofia da UNIRIO, da City University London
e do People’s Palace Project da Queen Mary
University, Londres.

Symposium Utopias is a joint initiative by Creative
Lab, Pós-Graduação em Artes da Cena – ECO-UFRJ,
Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas –
UNIRIO, Laboratório de Estudos em Filosofia Pop
and Faculdade de Filosofia – UNIRIO, City University
London and People’s Palace Project – Queen Mary
University of London.

PROTÓTIPO DE DRAMATURGIA
PARA O DISPOSITIVO 2

PROTOTYPE FOR DRAMATURGY
OF DEVICE 2

Oi, sou eu – criador das dez mil utopias. Diga-me
sua visão de um mundo feliz. Você tem alguma?

Hi, it’s me – creator of ten thousand utopias. Tell me,
your vision for a happy world. Do you have one?

Quando tempo precisa para fazer seu mundo?

How long will it take to make your world?
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Drawing and alphabet
used on the island
of Utopia, in Utopia
(Leuven, 1516)

Desenho e alfabeto
em uso na ilha
Utopia, in Utopia
(Leuven, 1516)

It took me two months, a year. I even created
a world in seven days. But a lot went wrong.

Eu já demorei dois meses, um ano. Até fiz um
mundo em sete dias. Mas deu bastante errado.

You think you can do it in ten minutes? Five? Just
that? Okay, let’s begin.

Acha que pode fazer em dez minutos? Cinco?
Só isso? Tá bom, vamos lá.

First the landscape: how do you see it? Colours?
Vegetation? Some flower? Animals? Big or small?
Lot’s of Animals? Or just a few?

Primeiro a paisagem: você gosta de quê? Cores?
Vegetação? Alguma flor? Algum animal? Grande
ou pequeno? Muitos animais ou poucos?

Friends or enemies? Edible? Do you eat them?
Do they eat you? How do you defend yourself
against them?

Amigos ou inimigos? Comestíveis? Você come
eles? Eles comem você? Como se defende deles?

Who else lives in this environment? Is there more
space in your world? Space outside of it? Other
people? Women, men? Children? Only relatives in
your world, or strangers as well?

Quem mais vive neste ambiente? Tem mais espaço
no seu mundo? Espaço fora? Outras pessoas?
Mulheres, homens? Aliás, você é um homem? Uma
mulher? Criança? Só tem parentes no seu mundo,
ou também desconhecidos?
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Como se alimentam? Trabalham? Todos? Quem
trabalha é escravo ou é pago? Como o trabalho
é remunerado? Há regras, previdência, salário
mínimo? Todos os trabalhos são pagos da
mesma forma? Cozinhar é pago? Cuidar
de criança?
Quanto tempo livre por pessoa? E no tempo
livre, o que vocês fazem? Que prazeres são
preferidos na sua utopia? E são pagos? São
caros? Quais prazeres deliciosos você gostaria
que houvesse na sua utopia?
Quer inventar novos prazeres? Prazeres que
não existam aqui? Seriam só para você? Para
sempre? Ou ninguém possuiria nada? Nunca?
Como seria a sua morte? Ou você seria
imortal? Todos seriam imortais ou só alguns?
Só os grandes?
Porque seriam eles grandes? Por terem feito
algo importante? O que, por exemplo? Eles
teriam privilégios? Seriam mais protegidos?
Comeriam mais do que os outros? Você seria
um deles?
E os que não são grandes, o que fazem? Eles são
perigosos? Agressivos? Como você defenderia sua
utopia deles? Na sua utopia, haveria leis? Como
são castigadas pessoas que infringem as leis?
E se a maior parte das pessoas começasse
a infringir leis? O que você faria? Talvez, outros
estejam infelizes na sua utopia. Não gostem
desta. Por quê? Você poderia fazer alguma
coisa? O que você mudaria? Como poderia
mudar? Quem poderia mudar? Só você?
E se der tudo errado? Você faria tudo de novo?
Quer destruir tudo e começar de novo? que
você mudaria? Como poderia mudar? Quem
poderia mudar? Só você?

What do they eat? Do they work? All of them? Are
they slaves or paid workers? How is the work paid
for? Are there rules, social security, a minimum
wage? Are all jobs paid in the same way?
Is cooking paid for? Looking after children?
How much free time does a person have?
What do you do during your free time? What
are the preferred pleasures in your utopia?
Are they paid for? Are they expensive? What
delicious pleasures would you like to have in
your utopia?
Do you want to create new pleasures, pleasures
that do not exist here? Would they be for you
alone? Forever? Or perhaps you don’t want
anyone to own anything? Never?
How would your death be? Would you be
immortal? Would everybody be immortal or only
a few people? Only the great?
Why would they be great? For having done
something important? What, for example? Would
they have privileges? Would they eat more than
the others? Would you be one of them?
And those who are great, what do they do? Are
they dangerous? Aggressive? How would you
defend your utopia against them? Would there be
laws in your utopia? How are people who break
the law punished?
What if most people begin to break the law?
Perhaps others are unhappy in your utopia. They
don’t like it. Why? Would you listen to them?
Would you let them influence your ideas? What
would you change? How could you change it?
Who could change it? Only you?
What if everything goes wrong? Would you
do everything again? Do you want to destroy
everything and start again?
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Ratão Diniz: Complexo
da Maré

ENGLAND – BRAZIL

If England is the cradle of the idea of utopia, Brazil
historically represents it in the world’s imagination –
an innocently primitive paradise lost and its infernal
and threatening opposite coexist in the country. Brazil
appears to be simultaneously the past and the future –
like, for example, in Brazil, a satirical dystopian film
directed by Terry Gilliam (UK), in 1985. The society
depicted in the film is unequal and consumerist,
technology is omnipresent, the government is
totalitarian, bureaucracy has unrestricted control
over the lives of the people, corporations are cynical
and impersonal, the protagonist’s job makes no
sense at all and his mother is obsessed with plastic
surgery. One cannot escape this society located
“somewhere in the 20th century”: no one can escape
the future. The protagonist’s final attempt at escaping

INGL ATERRA – BRASIL

Se a Inglaterra é berço da ideia de utopia,
o Brasil a representa historicamente no imaginário
mundial – sendo que coabitam nele, ora o paraíso
perdido, inocentemente primitivo, ora seu revés
infernal e ameaçador. O Brasil aparenta ser o passado
e, ao mesmo tempo, o futuro – como, por exemplo, no
filme Brazil, uma distopia satírica dirigida pelo inglês
Terry Gilliam, em 1985. A sociedade retratada no filme
é desigual e consumista, a tecnologia é onipresente,
o governo é totalitário, a burocracia exerce um
controle irrestrito sobre as vidas, as corporações
são cínicas e impessoais, o trabalho do protagonista
não faz sentido e a mãe dele é obcecada por cirurgia
plástica. Não dá para escapar desta sociedade situada
“em algum lugar no século XX”: ninguém pode escapar
do futuro. A tentativa final de fuga do protagonista
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é um sonho alucinado que ele interrompe ao acordar
preso a uma cadeira, catatônico, cantarolando
Aquarela do Brasil, de Ary Barroso. A melodia, que
é tema da trilha sonora, evoca algo feliz, festivo
e exótico, em contraste evidente com o mundo triste
e cinzento do qual ela emerge. Mas a vida imita a arte.
Assim, as semelhanças do mundo apresentado no
filme com a sociedade contemporânea (especialmente
das metrópoles) são notáveis.

is a delirious dream which is interrupted when he
wakes up and finds himself tied to a chair, catatonic,
humming Ary Barroso’s Aquarela do Brasil. The
melody, which is the theme song of the film, evokes
something joyous, festive and exotic, in stark contrast
with the bleak grey world from which it emerges. But
life imitates art. Thus, the similarities between the
world presented in the film and contemporary society
(especially the metropolises) are remarkable.

142

Creative Lab
Artist-Researchers
/Artistaspesquisadores
do Lab Criativo
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Alessandra Vannucci é professora no Curso de
Direção Teatral da ECO/UFRJ, onde atua também
na Pós-Graduação em Artes da Cena. Foi docente
e coordenadora do Curso de Artes Cênicas do
Departamento de Letras da PUC-Rio. É autora
de Crítica da razão teatral (2004), Uma amizade
revelada (2005), Un baritono ai tropici (2007)
e A missão italiana (2014) e pesquisa métodos de
ativismo teatral (Teatro do Oprimido e Living
Theatre). É diretora teatral e dramaturga, ativa no
Brasil e na Itália. Conheceu Augusto Boal em 1993;
desde então, realiza projetos de arte social onde
for chamada.

Alessandra Vannucci is a teacher of Theatre
Direction and also works in the Post-Graduate
Programme in Performing Arts at ECO/UFRJ.
She was a teacher and coordinator of the
Performing Arts Course of the Languages/
Literature Department of PUC-Rio. She wrote
Crítica da Razão Teatral (2004), Uma Amizade
Revelada (2005), Un Baritono ai Tropici (2007)
and A Missão Italiana (2014). She researches
methods of theatre activism (Theatre of the
Oppressed and Living Theatre). She is a theatre
director and playwright, active in Brazil and in
Italy. She met Augusto Boal in 1993 and has
worked on social art projects wherever she
is called.

Bambo Soyinka é Professora Associada do
Creative Ecology em Bath Spa, e diretora do
Paper Nations, o primeiro Eixo de Escrita Criativa
para jovens do Reino Unido. Com mais de uma
década de experiência em narração e produção de
estórias, ela estabelece e dirige projetos no Reino
Unido e no exterior. Seus mais recentes projetos
exploram temas como desenvolvimento humano,
criatividade e amor. Bambo tem trabalhado com
diversas organizações britânicas e internacionais,
incluindo o National Theatre Wales, o Berlinale,
o Arts Council England e o AHRC.

Bambo Soyinka is Associate Professor of
Creative Ecology at Bath Spa, and the Director
of Paper Nations, the UK’s first Creative
Writing Hub for young people. With more
than a decade’s experience in multi-platform
storytelling and production, she has initiated
and directed projects across the UK and
internationally. Her recent projects explore
themes of human growth, creativity and love.
Bambo has worked with numerous national
and international organisations, including the
National Theatre Wales, the Berlinale, the Arts
Council of England and the AHRC.

ALESSANDRA
VANNUCCI

B A M B O S O Y I NKA
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CECIL IA DINARDI

CHARL ES FEITOSA

Cecilia Dinardi is an Argentine cultural
sociologist interested in cities, cultural policies,
urban governance and creative methodologies.
She completed a PhD in Sociology (London
School of Economics & Political Sciences) on
the politics of culture-led urban regeneration
projects and the contention over the meanings
of culture, heritage and the future of the city.
Based in London for ten years, she currently
conducts post-doctoral research (funded
by the Urban Studies Foundation) on the
emergence of ‘creative cities’ in Latin America,
seeking to connect the formal domain of
cultural policy making with the informal world
of ordinary creative practices in Rio de Janeiro
and Buenos Aires. Her work is based at the
Centre for Culture & the Creative Industries,
City University London, where she also teaches
undergraduate students.

Cecilia Dinardi, argentina, é socióloga cultural,
com interesse em cidades, políticas culturais,
governança urbana e metodologias criativas. Tem
doutorado em Sociologia (London School of
Economics & Political Sciences) sobre políticas
de projetos de revitalização urbana culturalmente
dirigidos e em disputas sobre os significados de
cultura, patrimônio e futuro da cidade. Moradora
de Londres por dez anos, atualmente conduz
uma pesquisa de pós-doutorado (financiada pela
Urban Studies Foundation) sobre a emergência
de “cidades criativas” na América Latina, buscando
conectar o domínio formal da elaboração de
políticas culturais com o mundo informal das
práticas criativas comuns no Rio de Janeiro e em
Buenos Aires. Trabalha no Centre for Culture
& the Creative Industries, na City University
London, onde também leciona para estudantes
de graduação.

Charles Feitosa holds a degree in Philosophy
from the Universidade Federal do Rio de Janeiro
(1986), a master degree in Philosophy from
the Universidade Federal do Rio de Janeiro
(1990), doctorate in Philosophy from the
Albert-Ludwigs Universität Freiburg, Germany
(1995), post-doctorate in Philosophy from the
University of Potsdam, Germany (2007) and
from the University of Paris VIII, France (2013).
He is currently a professor and researcher of
the Post-Graduate Programme in Performing
Arts of the Universidade Federal do Estado
do Rio de Janeiro (UNIRIO). Coordinator
of POP-LAB (Laboratory of Studies in Pop
Philosophy), he has experience in the area
of Philosophy, with emphasis on modern and
contemporary Aesthetics, dealing mainly with
the following topics: body, image, performance,
Brazilian culture and pop culture.

Charles Feitosa obteve graduação em Filosofia
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro
(1986), mestrado em Filosofia pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro (1990), doutorado
em Filosofia na Albert-Ludwigs Universität
Freiburg / Alemanha (1995), pós-doutorado em
Filosofia pela Universidade de Potsdam-Alemanha
(2007) e pela Universidade de Paris VIII/França
(2013). Atualmente é professor e pesquisador no
Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
(UNIRIO). Coordenador do POP-LAB (Laboratório
de Estudos em Filosofia Pop), tem experiência na
área de Filosofia, com ênfase em Estética moderna
e contemporânea, atuando principalmente nos
seguintes temas: corpo, imagem, performance,
cultura brasileira e cultura pop.
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Clelio de Paula é creative coder, devArtist
e fundador da WeSense. Estudou Engenharia
Eletrônica e de Computação pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Durante
a graduação se especializou em Instrumentação
Eletrônica e Visão Computacional com aplicação
na indústria de energias renováveis e de
entretenimento. Fundou a WeSense – tech & art,
uma empresa de tecnologia criativa, que desde
2013 executa trabalhos nas áreas de tecnologia
e experiência envolvendo 4 pilares: marketing em
tempo real, experiências interativas, tecnologia
invisível e código criativo. Trabalhou com
clientes como Heloísa Buarque de Hollanda,
Melissa, BOX 1824, Schweppes, Coca-Cola, COBComitê Olímpico Brasileiro, CUBO.CC, FLAG.CX,
GNT e apresentou seus trabalhos em teatros como
CCBB-RJ, Teatro Tom Jobim, Teatro SESC Centro,
Teatro Ipanema e Vivo Rio.

Clelio de Paula is a creative coder, devArtist
and founder of WeSense. He studied Electronic
and Computer Engineering at the Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). During
his studies, he specialised in Electronic
Instrumentation and Computer Vision with
application in the industry of renewable energy
and entertainment. He founded WeSense – tech
& art, a creative technology company, which
since 2013 has executed projects in the areas of
technology and experience involving four pillars:
real-time marketing, interactive experiments,
invisible technology and creative code. He has
worked with clients such as Heloísa Buarque
de Hollanda, Melissa, BOX 1824, Schweppes,
Coca-Cola, the Brazilian Olympic Committee
(COB), CUBO.CC, FLAG.CX, GNT and presented
his works in theatres like CCBB-RJ, Teatro Tom
Jobim, Teatro SESC Centro, Teatro Ipanema and
Vivo Rio.

Cristina Amazonas é fotógrafa e artista de
software e estuda a estrutura e o mecanismo
por trás do processamento da imagem digital.
Utiliza um misto de codificação computacional,
edição de imagem e superfície reflexiva, as quais,
combinadas, constroem interatividade. Sua arte
visual apresenta uma estética plena de abstração
e lógica, podendo ser mapeada em diferentes
formatos e mídias interativas, compondo
instalações de arte ou performances ao vivo. Desde
2012 ela acompanha músicos como Rafael Rocha,
Bruno Cosentino, Tavinho Paes, Iara Rennó, Negro
Léo, VideoAtaq, Vide Urbe etc.

Cristina Amazonas is a photographer and
software artist studying the structure and
engine behind digital image processing. She
uses a mixture of computer coding, image
editing and reflexive surface blending to build
interactivity. Her Visual Art shows an aesthetic
filled with abstraction and logic, and can be
mapped into different formats and interactive
media, composing art installations and/or live
performances. Since 2012 she works with
musicians and artists such as Rafael Rocha,
Bruno Cosentino, Tavinho Paes, Iara Rennó,
Negro Léo, VideoAtaq, Vide Urbe etc.

C L E L I O D E PAULA

C R I S T I N A A MAZONAS
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JULIAN BRIGSTOC K E

KATE STEWART

Julian Brigstocke is a Lecturer in Human
Geography at Cardiff University, UK. He is
a cultural geographer with research interests
in aesthetics, authority, and urban experience.
His work engages with the role of the arts in
exploring new forms of urban spatiality. Recent
books include The Life of the City (Ashgate,
2014) and a co-edited book on Space, Power
and the Commons: The Promise of Alternative
Futures (Routledge, 2015). Central themes
in his work include: time, the future and the
temporal commons; cities, modernity, and
authority; participatory democracy and
research; geographies of creative practice; and
experimental research methods.

Julian Brigstocke é professor de Geografia
Humana na Universidade de Cardiff, na Inglaterra,
e geógrafo cultural, cuja pesquisa se debruça sobre
questões de estética, autoridade e experiência
urbana. Seu trabalho discute o papel da arte como
modo de explorar novas formas de espacialidade
urbana. Seus livros recentes incluem The Life
of the City (Ashgate, 2014) e coeditou o livro
Space, Power and the Commons: The Promise of
Alternative Futures (Routledge, 2015). Os temas
centrais de seu trabalho são: o tempo, o futuro
e o comum temporal; cidades, modernidade
e autoridade; democracia participativa e pesquisa;
geografias de práticas criativas; métodos de
pesquisa experimentais.

All of Kate’s work is about the right partnerships
& collaborations with other creatives,
individuals & businesses with different
skills. A creative business practitioner with
a wealth of experience in theatre, design &
education sectors. Kate is also well known
as a Crowdfunding expert and regeneration
consultant, supporting projects that create
public spaces, buildings & events.
As one of the founders of Friends of
the Flyover (a plan to turn a redundant
concrete road structure into a park
for the people and cultural venue – see
www.friendsoftheflyover.org.uk) Kate is now
Development Director for We Make Places and
is leading the creative and cultural programmes
on and under The Flyover.
Kate has loved developing the #RioVisivel –
Podia project after it’s initial conception at the
Lab Criativo with a team that included, Charles,
Renato, Tiago, Kazz and Paul Sermon. It is very
much in line with the work of We Make Places
which is about creatives and communities
coming together to redefine and communicate
with stakeholders about public spaces, public art
and regeneration.

O trabalho de Kate é focado em fazer boas
parcerias e colaborações com outros criadores,
indivíduos e comércios com habilidades diferentes.
Ela é uma praticante do comércio criativo
e tem experiência nos setores de teatro, design
e educação. Kate também é conhecida por ser
uma expert em crowdfunding e é consultora de
regeneração, apoiando projetos que criam espaços,
prédios e eventos públicos.
Sendo uma das fundadoras do Friends
of the Flyover (um projeto para transformar
a estrutura concreta em desuso de uma
estrada em um parque e espaço cultural – ver
www.friendsoftheflyover.org.uk), Kate atualmente
é diretora de desenvolvimento do We Make Places
e lidera as programações criativas e culturais do
The Flyover.
Kate adorou desenvolver o projeto #RioVisível –
Podia, depois dele ter sido inicialmente concebido
no Lab Criativo com um time que incluía Charles,
Renato, Tiago, Kazz e Paul Sermon. É um projeto
alinhado com o trabalho do We Make Places, no
qual criadores e comunidades se juntam para
redefinir e colocar em diálogo todos os interessados
em espaços públicos, arte pública e regeneração.
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Kazz Morohashi é uma artista nipo-americana
residente no Reino Unido, com interesse no
desenvolvimento de experiências criativas
e interativas que proporcionem a um amplo público
o acesso ao aprendizado e a descobertas. Tem
trabalhado em uma série de projetos de engajamento
público, incluindo o Go Walkeez, um projeto de
mapeamento do patrimônio de crianças inspirado
por iniciativas colaborativas que exploram modos
criativos de se abordar questões sociais e éticas.
Recebeu o seu título de Mestre em Design de
Comunicação pela Universidade Norueguesa de Artes
e também trabalha no Instituto Sainsbury para o Estudo
de Artes e Culturas Japonesas, uma organização de
pesquisa independente afiliada à Universidade de East
Anglia. Kazz é membro da Sociedade Real das Artes.

Kazz Morohashi is a UK-based JapaneseAmerican artist. She is interested in designing
creative and interactive experiences that offer
wider public access to learning and discoveries.
She has worked on a number of public
engagement projects including Go Walkeez,
a children’s heritage mapping project, and
is inspired by collaborative initiatives that
explore creative ways of addressing social and
ethical concerns.
She received her MA in Communication Design
from the Norwich University of the Arts and also
works at the Sainsbury Institute for the Study
of Japanese Arts and Cultures, an independent
research organisation affiliated with the University
of East Anglia. Kazz is a Fellow of the RSA.

Lucinda Jarrett é fundadora e diretora do Rosetta
Life, um fundo de caridade criado para idealizar
projetos de performance participativa que
combatam o estigma sofrido por pessoas portadoras
de quaisquer deficiências ou doenças limitadoras.
Lucinda é membro fundador da The Knowing
Body Network, uma aliança de 40 artistas
dançarinos trabalhando em contextos da saúde
na Inglaterra, e trabalha como artista de dança
independente no Hospital Nacional de Neurologia
e Neurocirurgia e no Centro Oxford de Capacitação.
A artista adora parcerias e colaborações
e constrói redes entre setores da arte e da saúde
que entrecruzem formas de arte e disciplinas
acadêmicas. Atualmente conduz um projeto de
pesquisa com duração de três anos, observando
como a dança, a música e a prática de compor
canções podem reduzir a angústia e a depressão
sentidas por pessoas que sofreram um
derrame cerebral.
Também conduz a companhia de pessoas
idosas Redefining Beauty, que idealiza projetos
de performances em museus a fim de desafiar
a percepção do envelhecimento. Seu projeto atual
foi idealizado no Museu Victoria e Albert e está
agora visitando as enfermarias do Hospital de
Chelsea & Westminster.

Lucinda Jarrett is founder and director of Rosetta
Life, a charity founded to devise participatory
performance projects with people living with limiting
illnesses to combat the stigma faced by those living
with disability and illness.
Lucinda is a founding member of The Knowing
Body Network, an alliance of forty dance artists
working in health contexts in England and works as
an independent dance artist at The National Hospital
for Neurology and Neurosurgery and at The Oxford
Centre for Enablement.
She loves partnership and collaboration and
builds networks across arts and health sectors
that cross art forms and academic disciplines. She
currently leads a three year practice research
project looking at how dance, songmaking and
music might reduce the anxiety and depression
faced by people living with the effects of a stroke.
She also leads a company of older people
Redefining Beauty who devise performance projects
in museums to challenge the perception of ageing.
The current project was devised at the Victoria and
Albert Museum and is now touring to the wards of
Chelsea and Westminster Hospital.

K A Z Z M O R O H ASHI

L U C I N D A J A RRETT
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MARC BOOTHE

Marc is Founder and Creative Director of
B3 Media, a leading media arts network which
in 5 years has supported a network of over
2000 BAME (Black and minority ethnic) creative
artists, has been responsible for innovative
initiatives across film, visual arts, new media and
spoken word. He also produces B3 Talentlab
a successful talent development incubator
programme for emerging creative artists
and producers. Recently, Marc produced
L8 Unseen, a groundbreaking cross-platform
storytelling project based on stories from
the Liverpool 8 (Toxteth) community for the
Museum of Liverpool, which was seen by over
420,000 visitors.
He has also produced cross-platform
storytelling projects which includes: Storyverse
an interactive storytelling platform with leading
spoken word artist/writer Francesca Beard, and
Elders, a community history project that uses
photography, digital media and social networks
to document the ﬁrst generation of West
Indians who settled in Britain in the early 1950s,
with photographer Franklyn Rodgers. The Elders
project, seen by over 500,000 as part of the
South Bank Centre Festival of Britain exhibition
went on to win a major prize at Power to the
Pixel’s “Pixel Pitch”.
Marc is also a voting member of the British
Academy of Film and Television Arts (BAFTA),
the recipient of a Fellowship award (National
Endowment for Science, Technology and the
Arts), and a finalist for the 2012 Genesis Prize,
which recognises outstanding mentors of young
artistic talent.

Marc é fundador e diretor criativo da B3 Mídia,
uma rede líder em networking de artes e mídia,
que em cinco anos apoiou mais de dois mil artistas
negros e de minorias étnicas, e foi responsável
por iniciativas inovadoras envolvendo filme, artes
visuais, nova mídia e palavra falada. Ele também
produz o B3 Laboratório de Talento, uma bem
sucedida incubadora de desenvolvimento de
talentos para artistas e produtores emergentes.
Recentemente, Marc produziu para o Museu
de Liverpool o L8 Unseen, um projeto inovador
de plataformas múltiplas com contação de
histórias baseado em histórias da comunidade
Liverpool 8 (Toxteth), que já recebeu mais de
420 mil visitantes.
Também produziu projetos de contação de
histórias com plataformas múltiplas, incluindo:
Storyverse, uma plataforma interativa de contação
de história com a destacada artista da palavra
falada e escritora Francesca Beard, e o projeto
Elders, um projeto de história comunitária que
usa fotografia, mídias digitais e redes sociais para
documentar a primeira geração de caribenhos
que se estabeleceu na Inglaterra no começo da
década de 1950, com o fotógrafo Franklyn Rodgers.
O projeto Elders foi visto por mais de 500 mil
pessoas enquanto parte do Festival Britânico do
South Bank Centre e ganhou um dos principais
prêmios do “Pixel Pitch” do Power to the Pixel.
Marc também é um membro com direito
a voto da BAFTA (Academia Britânica de
Filme e Televisão), bolsista de estudos do
Fundo Nacional de Ciência, Arte e Tecnologia
e foi finalista no Prêmio Genesis de 2012, que
reconhece mentores de destaque de jovens
talentos artísticos.
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Graduou-se em Engenharia Civil Eletrônica pela
Universidade Federico Santa Maria (UTFSM)
em Valparaíso, Chile, em 2009. Obteve seu
título de M.Sc. em Engenharia Eletrônica pela
UTFSM e formalizou seus estudos de música
e contrabaixo elétrico no Conservatório de Música
da Pontifícia Universidade Católica de Valparaíso
em 2011. Tendo trabalhado na indústria de
energia, em laboratórios de pesquisa e participado
de diversos projetos musicais, Nicolas hoje
é doutorando da Universidade Federal do Rio de
Janeiro no programa de Engenharia Elétrica. Tem
como área de pesquisa as aplicações da inteligência
computacional e processamento de sinais
à harmonização musical e percepção de tonalidade.

Graduated in Civil Electronic Engineering from
the Federico Santa María Technical University
(UTFSM) of Valparaiso, Chile (2009). He earned
his M.Sc. in Electronic Engineering from
UTFSM and formalised his music and electric
bass studies at the Music Conservatory of
the Catholic University of Valparaiso in 2011.
He has worked in the energy industry, research
laboratories and participated in several music
projects. Nicolas is a doctoral student at the
Universidade Federal do Rio de Janeiro in the
Electrical Engineering programme. His research
focuses on the use of computer intelligence and
signal processing for musical harmonisation and
tonality perception.

Rafael Puetter, mais conhecido como Rafucko,
é roteirista, videomaker e artivista. Ganhou
destaque na internet fazendo vídeos de sátira
política. Em seu trabalho, trata de temas
que vão desde a homofobia até as remoções
involuntárias para os grandes eventos, passando
pelas questões globais do autoritarismo da Polícia
Militar e da cobertura tendenciosa da mídia.
Em 2013 foi listado pela revista Galileu e pelo
portal youPIX como umas das 25 pessoas mais
influentes na internet brasileira.

Rafael Puetter, better known as Rafucko, is
a screenwriter, videomaker and artivist.
He gained prominence on the internet making
political satire videos. In his work, he deals with
issues ranging from homophobia to the forced
removals prior to mega-events, to the global
issues of the authoritarianism of the Military
Police and biased media coverage. In 2013,
he was listed by the Galileu magazine and by
the youPIX web portal as one of the 25 most
influential persons on the Brazilian internet.

N I C O L A S E S PINOZA

R A F A E L P U E TTER >>
RAFUCKO
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RENAT O REZENDE

Renato Rezende began his academic studies at
the Institute of Psychology of the Universidade
de São Paulo – USP, and graduated summa cum
laude as Bachelor of Arts from the University
of Boston, in 1989. He was a researcher
of the Programa Avançado de Cultura
Contemporânea – PACC – ECO/UFRJ and of
CNPq’s Projeto Prossiga (1997-2002). He was
a visiting professor and is a master and doctoral
candidate in Art and Culture at the Art Institute
of UERJ and visiting researcher at the Museo
Reina Sofia, Madrid. He wrote Ímpar (Lamparina,
2005, Alphonsus de Guimaraens prize from
Fundação Biblioteca Nacional for best poetry
book, Noiva (Azougue, 2008), Coletivos
(with Felipe Scovino, 2010), Amarração
(2011), Caroço (2012), No Contemporâneo:
Arte e Escritura Expandidas (with Roberto
Corrêa dos Santos, 2011), Experiência e Arte
Contemporânea (with Ana Kiffer, 2012),
Conversas com Curadores e Críticos de
Arte (with Guilherme Bueno, 2013), Poesia
Brasileira Contemporânea – Crítica e Política
(2014), and Flávio de Carvalho (with Ana Maria
Maia, 2015), among others. He has presented
visual art projects in different mediums in
events like the Draw drawing London Biennale
(2006), the Berlin poetry festival (with the
GRAP = rap + poetry + graffiti collective, 2007),
Anarcho Art Lab, New York (2011), and
Urbano Digital, at Parque Lage, Rio de Janeiro
(2009). In 2014 he signed, in a collaboration
with Armando Lôbo, the musical work Noiva –
esboço de uma ópera [Bride – an opera sketch].
In 2010, he presented the urban intervention
MY HEART IN RIO, a collaborative work with Dirk
Vollembroich, at Oi Futuro Ipanema (curated by
Alberto Saraiva) and, in 2015, S.O.S. Poesia, at
MAR – Museu de Arte do Rio (curated by Paulo
Herkenhoff and Clarissa Diniz). Renato Rezende
is also a translator, editor-in-chief of Circuito
publishing house and curator at Índica gallery
(among other curatorial projects).

Renato Rezende iniciou seus estudos acadêmicos
no Instituto de Psicologia da Universidade de
São Paulo – USP, e foi diplomado summa cum
laude como Bachelor of Arts pela University
of Boston – UMass/Boston, em 1989. Foi
pesquisador do Programa Avançado de Cultura
Contemporânea – PACC – ECO/UFRJ e do Projeto
Prossiga do CNPq entre 1997 e 2002. Foi professor
visitante e é mestre e doutorando em Arte
e Cultura Contemporânea no Instituto de Artes da
UERJ e pesquisador visitante do Museo Reina Sofia,
em Madrid. É autor de Ímpar (Lamparina, 2005,
Prêmio Alphonsus de Guimaraens da Fundação
Biblioteca Nacional, melhor livro de poesia),
Noiva (Azougue, 2008), Coletivos (com Felipe
Scovino, 2010), Amarração (2011), Caroço (2012),
No contemporâneo: arte e escritura expandidas (com
Roberto Corrêa dos Santos, 2011), Experiência
e arte contemporânea (com Ana Kiffer, 2012),
Conversas com curadores e críticos de arte (com
Guilherme Bueno, 2013), Poesia e videoarte (com
Katia Maciel, Bolsa FUNARTE 2012), Poesia
brasileira contemporânea – crítica e política (2014)
e Flávio de Carvalho (com Ana Maria Maia, 2015),
entre outros. Tem apresentado trabalhos de artes
visuais em diferentes suportes em eventos como
a Draw drawing London Biennale (2006), o festival
de poesia de Berlim (com o coletivo GRAP = rap
+ poesia + graffiti, 2007), o Anarcho Art Lab, em
Nova Iorque (2011), e o Urbano Digital, no Parque
Lage, Rio de Janeiro (2009). Em 2014 assinou,
em parceria com Armando Lôbo, a obra musical
Noiva – esboço de uma ópera. Em parceria com Dirk
Vollenbroich em 2010 apresentou a intervenção
urbana MY HEART IN RIO, no Oi Futuro de
Ipanema (curadoria de Alberto Saraiva), e em
2015 S.O.S Poesia, no MAR – Museu de Arte do Rio
(curadoria de Paulo Herkenhoff e Clarissa Diniz).
Renato Rezende também é tradutor, editor-chefe
da editora Circuito e curador da galeria Índica
(entre outras curadorias).

151

Samuel Van Ransbeeck é um compositor belga
e pesquisador da área de música e de megadados
da Universidade Aberta de Milton Keynes, no
Reino Unido. Seu trabalho foca em composição
algorítmica e sonificação de dados. Recentemente
ele concluiu seu doutorado em Artes Interativas
da Universidade Católica do Porto, em Portugal,
desenvolvendo o DataScapR, uma caixa de
ferramentas para a sonificação da bolsa de valores.
Esta caixa de ferramentas foi adaptada para ser
usada na obra Outros Registros.

Samuel Van Ransbeeck is a Belgian composer
and researcher in the field of music and big
data at the Open University in Milton Keynes,
United Kingdom. His work is centred around
algorithmic composition and data sonification.
He recently completed his PhD in Interactive
Arts at the Catholic University of Porto, Portugal,
developing DataScapR, a toolbox for stock
market sonification. This toolbox has been
adapted to be used in the Other Registers
installation work.

É M.C. (mestre de cerimônias) e rapper dentro
da cultura hip hop, além de ser também grafiteiro.
É membro da Universal Zulu Nation, a primeira
organização do hip hop, fundada em 1973 no
Bronx, Nova York. Trabalha em projetos e oficinas
em diversos lugares, como escolas, penitenciárias,
abrigos de menores infratores, ONGs e mais de
500 comunidades no Brasil e em outros países.
É membro de alguns coletivos de audiovisual,
como o cineclube Mate com Angu, que faz sessões
regulares na Baixada Fluminense e outros lugares.
Faz parte da Companhia Brasileira de Cinema
Barato, que provoca uma conversa entre o cinema
e as pessoas sem acesso ao fazer cinema e também
do Cinema de Guerrilha da Baixada, que produz
filmes e os exibe nas ruas e praças. É o fundador
e apresentador do primeiro Slam Poetry (batalha
de poesias) do Rio de Janeiro, chamado Tagarela,
que é também um documentário, uma peça de
teatro, um livro e uma exposição fotográfica.
Trabalha com moradores de rua, usando o hip
hop e o teatro, em parceria com a ONG Child Hop
e o Centro do Teatro do Oprimido para combater
a tuberculose e prevenir DSTs. Foi a Cuba duas
vezes fazer shows e gravar músicas e filmes com
artistas locais.

Is an M.C. (master of ceremonies), rapper
in the Hip Hop Culture, and a graffiti artist.
Member of the Universal Zulu Nation, the
first Hip Hop organisation, founded in 1973 in
the Bronx, New York, he works on projects
and workshops in various places such as
schools, prisons, shelters, NGOs and more than
500 communities in Brazil and abroad. He is
a member of some audiovisual collectives, like
the Mate com Angu film club, which presents
regular sessions at the Baixada Fluminense
and other places. He is part of the Companhia
Brasileira de Cinema Barato [Brazilian Company
of Affordable Cinema], which establishes
a dialogue between cinema and people who
have no access to filmmaking. He is also part
of Cinema de Guerrilha da Baixada, which
produces films and screens them on streets and
squares. He is founder and presenter of the first
Slam Poetry of Rio de Janeiro, called Tagarela,
which is also a documentary film, a theatre
play, a book and a photographic exhibition.
He works with homeless people, using Hip Hop
and theatre in association with the Child Hop
NGO and the Centro do Teatro do Oprimido to
fight tuberculosis and prevent STDs. He have
been at Cuba twice, to perform, record songs
and shoot films with local artists.

SAMUEL VAN RANSBEECK

SLOW DA BF
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TIAGO COSMO

Tiago Cosmo da Silva was born in Niterói, Rio
de Janeiro. He began playing the violin at age
11 through a social project of music “Orquestra de
Cordas da Grota.” His passion for music led him to
overcome life difficulties and the boundaries of the
place in which he grew up. He participated in several
vocational projects (Villa Lobinhos and Orquestra
Sinfônica Brasileira Jovem), he performed at
renowned festivals (International Cello Encounter),
helped dozens of young people from social projects
to get into university and artistic groups from the
city of Rio de Janeiro, and toured in more than ten
countries, over the course of his career.
After a rich experience in Oslo (Norway), he
returned to Brazil (in 2012) to create a project of
music education. In 2013, together with Karolin
Broosch (German violinist) and Kaja Pettersen
(Norwegian cellist) he founded the Camerata
Laranjeiras, an orchestra without borders, including
young people from the entire city. Under his
leadership, the group has already performed more
than 100 times, mostly in public places, not only
to make music accessible to all, but to encourage
people to appropriate the public space. Tiago
Cosmo calls himself an “Artivist” (activism through
art), turning music into a conduit to promote
constant mediations in Rio, especially for peace.

Tiago Cosmo da Silva é natural de Niterói – RJ. Começou
a tocar violino com 11 anos, através do projeto social de
música Orquestra de Cordas da Grota. Sua paixão pela
música o levou a ultrapassar as fronteiras do lugar onde
cresceu. Integrou vários projetos de aperfeiçoamento
(Villa Lobinhos e Orquestra Sinfonica Brasileira
Jovem), se apresentou em festivais de renome (Festival
Internacional de Violoncelo), contribuiu com a inserção
de dezenas de jovens oriundos de projetos sociais na
universidade e em grupos artísticos da cidade do Rio de
Janeiro e realizou turnês em mais de 10 países ao longo
de sua trajetória.
Após uma experiência rica em Oslo, Noruega,
retornou ao Brasil em 2012, motivado a criar um
projeto de Educação Musical. Em 2013, junto com
Karolin Broosch (violinista alemã) e Kaja Pettersen
(violoncelista norueguesa) fundou a Camerata
Laranjeiras, uma orquestra sem fronteiras, que integra
jovens de toda a cidade. Sob sua liderança, o grupo
já executou quase 100 performances, a maioria em
locais públicos, não só para tornar a música acessível
a todos, mas também para encorajar as pessoas a se
apropriarem do espaço público. Tiago Cosmo tem
se afirmado como um artivista (ativismo através da
arte), fazendo da música o seu canal para promover
constantes mediações no Rio, sobretudo pela paz.
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Tori Holmes é professora e pequisadora em
Estudos Brasileiros na Queen’s University Belfast,
na Irlanda do Norte, onde se especializou em
cultura digital e representação urbana no Brasil,
com foco particular no Rio de Janeiro. É PhD em
Estudos Latino-americanos pela Universidade de
Liverpool. Atualmente sua pesquisa está focada em
webdocumentários sobre a transformação urbana
no Rio de Janeiro. Já trabalhou em Londres e no
Rio de Janeiro como coordenadora de projetos,
pesquisadora, consultora e tradutora especializada
nos usos sociais, culturais e de desenvolvimento da
informação e em tecnologias da comunicação.

Tori Holmes is Lecturer in Brazilian Studies at
Queen’s University Belfast in Northern Ireland,
where she specialises in digital culture and
urban representation in Brazil, with a particular
focus on Rio de Janeiro. She holds a PhD in
Latin American Studies from the University
of Liverpool. Her current research looks at
webdocumentaries about urban change in
Rio de Janeiro. She has previously worked
in London and Rio de Janeiro as a project
coordinator, researcher, consultant and
translator specialising in the social, cultural
and development uses of information and
communication technologies.

Pentacampeã de dança esportiva em cadeira de
rodas no Brasil e 20ª colocada no campeonato
mundial, participou de vários programas
de televisão. Atualmente, é coordenadora
e professora da Cia de Dança Viviane Macedo
e busca a dança como expressão artística na
qual o indivíduo transmita gamas infindáveis de
sentimentos através dos movimentos ritmados
do seu corpo. “Criar esta comunicação não-verbal
utilizando o próprio corpo é algo que qualquer
pessoa, com ou sem deficiência, é capaz de fazer.”

Five-time wheelchair dancing champion in
Brazil and 20th in the world championship, she
participated in several television programmes,
including competitions. She is currently
a coordinator and teacher at the dance
company Cia Viviane Macedo, and seeks to
use dance as an artistic expression in which
the individual conveys an endless range of
feelings through the rhythmic movements of
their body. “The creation of this form of nonverbal communication using one’s own body
is something that anyone, with or without
disabilities is able to do.”

TORI HOLMES

VIVIANE MACE D O
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Event photos
/Fotos do evento
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Festival
Multiplicidade

Festival
Multiplicidade

T

O

he Festival Multiplicidade creates
a dialogue between sound and image in
the fusion of hi-and low-technologies.
International in its perpective and its programme,
past and future interconnect in a crossing of
artistic research forged in the most advanced
hybrid, advanced artistic languages.
The Festival creatives bold, immersive
experiments in art and technology, through
performances, installations, site-specific events,
exhibitions workshops, residencies and debates.
Multiplicidade began in 2005 at Oi Futuro
Flamengo, Rio de Janeiro’s first cultural centre
dedicated to art and technology. It has staged
artistic occupations in some of the city’s most
emblematic spaces: teatro Oi Casa Grande for
1000 people, Centro de Artes Hélio Oiticica,
Galpão do IAB-RJ, EAV Parque Lage (a 19th
century mansion surrounded by mountains
and an exotic tropical forest), the Planetarium
(which has the 3rd largest dome in the world).
In the decade since it was created, the
Festival has circulated the world through its
international collaborations with England,
Scotland, Italy, Switzerland, France, Denmark and
other countries.
From the beginning, the Festival has been
innovative in its format, taking place over an
extended period during the second half of each
year from June to December with a programme
that takes places at monthly intervals. The unusal
format of the Festival offers unique possibilities
to artists, from the construction of scenery
and personalized technical production to the
development of exclusive software. The intention
is to create a unique, one-off experience for
each performance.

Festival Multiplicidade investe no diálogo
entre som e imagem através do cruzamento
de tecnologias hi-tech e low-tech.
Através de um pensamento e uma curadoria
internacional, passado e futuro se entrelaçam
em linguagens artísticas híbridas, avançadas,
investigativas e transversais.
As experiências entre arte e tecnologia
realizadas no festival são inusitadas e imersivas,
sejam nas suas performances, instalações, sitespecifics, exposições, workshops, residências
e debates.
O festival nasce em 2005 no Oi Futuro
Flamengo, o primeiro centro cultural de arte
e tecnologia do Rio de Janeiro. Já realizou ocupações
em alguns emblemáticos espaços da cidade, tais
como: teatro Oi Casa Grande para até 1.000 pessoas,
o Centro de Artes Hélio Oiticica, o Galpão do
IAB-RJ, a EAV Parque Lage – um casarão do século
XIX envolto por montanhas e uma exuberante mata
nativa –; e o Planetário-RJ, que possui o 3º maior
domo do mundo.
Em mais de uma década de existência o festival
já circulou pelo mundo, com colaborações artísticas
na Inglaterra, Escócia, Itália, Suíça, França,
Dinamarca, dentre outros países.
Originalmente seu formato é inovador, pois
o festival acontece num longo período, durante o 2º
semestre de cada ano, de junho a dezembro, com
uma programação mensal intervalada. Um formato
diferente, pois oferece aos artistas possibilidades
únicas, desde a construção de cenários, montagens
técnicas personalizadas, até o desenvolvimento
de softwares exclusivos. A intenção é ser singular
a cada espetáculo.
Além disso o Multiplicidade é plural na
diversidade de sua programação, do eletrônico
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à música eletroacústica, do live cinema, aos
softwares reprocessados.
No final de cada ano, uma grande celebração
acontece, com dezenas de artistas de vários
países, que se encontram por uma semana. Nessa
oportunidade o festival adota um formato mais
convencional, com uma sequência de atrações ao
longo de vários dias seguidos.
No período de 12 anos continuados, o Festival
Multiplicidade realizou mais de 400 eventos com
artistas brasileiros como Tom Zé, Arnaldo Antunes,
Fausto Fawcett, Cao Guimarães, Chelpa Ferro,
Muti Randolph, Kassin, Jaques Morelenbaum, Vik
Muniz, Naná Vasconcelos, SuperUber, Raul Mourão,
Eumir Deodato e artistas internacionais como Diplo
(EUA), Peter Greenaway (GBR), DJ Spooky (EUA),
The Cinematic Orchestra (EUA), Daedelus (EUA),
Carlos Casas (ESP), Sebastian Escofet (ARG),
Daito Manabe (JAP), Scanner (GBR), ANTIVJ (FRA),
Herman Kolgen (CAN), Nonotak (FRA/JAP), When
Saints Go Machine (DIN), Søren Kjaergaard (DIN),
1024 Architecture (FRA), Mario Caldato (EUA),
entre outros.
Ao todo são mais de 700 artistas e mais de
50 mil espectadores que já participaram do festival.
Os projetos artísticos podem ser aplicados ao
longo de todo o ano com o envio de propostas para
curadoria@multiplicidade.com, informando num
descritivo a sua ideia, junto com um link de fotos
e vídeos, rider técnico e a equipe necessária para
sua realização.
O desafio do festival é expandir e proporcionar
panoramas que estimulem olhares pioneiros tanto
para os artistas como para o público.

Batman Zavareze

Diretor
Festival Multiplicidade
Rio de Janeiro

Multiplicidade seeks to create a diverse,
plural programme that goes from electronic
to acoustic music, from live cinema to
reprocessed software.
At the end of each year there is a big
celebration with dozens of artists from various
countries who come together for a week.
At this moment, the Festival takes on a more
conventional format, with a sequence of
attractions over consecutive days.
Over 12 years of continuous activity,
the Festival Multiplicidade has produced over
400 events with Brazilian artists such as Tom Zé,
Arnaldo Antunes, Fausto Fawcett, Cao Guimarães,
Chelpa Ferro, Muti Randolph, Kassin, Jaques
Morelenbaum, Vik Muniz, Naná Vasconcelos,
SuperUber, Raul Mourão, Eumir Deodato and
international artists such as Diplo (USA), Peter
Greenaway (GBR), Spooky (USA), The Cinematic
Orchestra (USA), Daedelus (USA), Carlos Casas
(SPA), Sebastian Escofet (ARG), Daito Manabe
(JAP), Scanner (GBR), ANTIVJ (FRA), Herman
Kolgen (CAN), Nonotak (FRA/JAP), When Saints
Go Machine (DEN), Søren Kjaergaard (DEN),
1024 Architecture (FRA), Mario Caldato (USA),
amongst others.
Over 700 artists and 50,000 audience have
participated in the Festival.
Artistic proposals can be submitted throughout
the year to curadoria@multiplicidade.com.
Please give a detailed description of your
project, together with a link to fotos and videos,
a technical rider and an indication of the necessary
production team.
The Festival’s mission is to expand
and develop new panoramas that stimulate
a pioneering vision for artists and for the
general public.

Batman Zavareze

Director
Festival Multiplicidade
Rio de Janeiro

People’s Palace
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QUEEN MARY UNIVERSITY OF LONDON

QUEEN MARY UNIVERSITY OF LONDON

H

ow do people transform their worlds
through creativity and the arts? What
difference can art make for those who
live in situations of risk, violence and crisis? Who
are the artists on the peripheries of our societies
and how are they working to bring about change?
People’s Palace Projects (PPP) is an
organisation based in the Drama Department of
Queen Mary University of London, which seeks to
ask these questions through academic research,
participatory arts projects, performances,
educational initiatives and debates. We bring
artists, activists, academics and audiences
together for projects that address a wide range of
social justice and human rights issues.
People’s Palace Projects is based in the East
End of London and has worked with a range of
local communities. We have active partnerships
with arts organizations and artists across
England and Wales, and a legacy of international
collaborative projects in West Africa, South
America and Eastern Europe. For the past two
decades we have maintained a special focus on
strengthening cultural links between Brazil and
the UK.
Our creative projects and cultural exchange
programmes have sought out contexts where art
matters most; and worked with those for whom
art makes a difference in their lives.
For over a decade we worked in the
Brazilian prison system, seeing prison guards
become human rights advocates, ex-prisoners
become actors, and a studio theatre built in
a Federal prison complex in Brasília. We have

C

omo as pessoas transformam suas vidas
através da criatividade e das artes? Que
diferença pode a arte fazer para aqueles que
vivem em situações de risco, violência e crise? Quem
são os artistas nas periferias de nossas sociedades
e como eles trabalham para promover a mudança?
A People’s Palace Projects (PPP) é uma
organização com base no Departamento de Drama
da Queen Mary University of London, o qual busca
responder a essas questões através da pesquisa
acadêmica, de projetos de arte participativa, de
performances, de iniciativas educacionais e debates.
Nós congregamos artistas, ativistas, acadêmicos
e plateias em projetos que lidam com uma ampla
gama de questões de justiça social e direitos humanos.
A People’s Palace Projects tem sede na
extremidade leste de Londres e vem trabalhando
com uma variedade de comunidades locais. Temos
parcerias ativas com artistas e organizações
artísticas na Inglaterra e no País de Gales, e um
legado de projetos colaborativos internacionais na
África Ocidental, na América do Sul e na Europa
Oriental. Nas últimas duas décadas, temos mantido
um foco especial no fortalecimento dos laços
culturais entre o Brasil e o Reino Unido.
Nossos projetos criativos e programas de
trocas culturais têm buscado contextos nos quais
importa mais a arte; e trabalhado com aqueles para
cujas vidas a arte faz diferença.
Trabalhamos, por mais de uma década, no
sistema prisional brasileiro, vendo carcereiros se
tornarem advogados dos direitos humanos, expresidiários se tornarem atores, e um teatro ser
construído em um complexo prisional federal
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em Brasília. Criamos projetos que tiveram um
impacto real e mensurável na vida das pessoas,
incluindo a negociação de cessar-fogos entre
gangues de drogas rivais no Rio de Janeiro, ao lado
do AfroReggae, e o melhoramento de ambientes
degradados em comunidades do Acre, com a Young
Vic e a Liga de Quadrilhas.
Mais recentemente, o trabalho de trocas
culturais da PPP ampliou o seu escopo, produzindo
a Rio Occupation London, um projeto maior das
Olimpíadas Culturais de Londres 2012, apresentando
mais de 30 novas colaborações de praticamente cada
disciplina artística entre o Brasil e o Reino Unido,
e depois trabalhando com o Festival Multiplicidade
para hospedar artistas do Reino Unido em uma
contrapartida. Nosso trabalho se baseia em parcerias
com artistas e organizações como: Agência de Redes
para a Juventude, Associação Indígena Kuikuro do
Alto Xingu, Circo Crescer e Viver, CCBB, Funarte,
Grupo Cultural AfroReggae, Festival Multiplicidade,
Redes do Desenvolvimento da Maré, SESC, Spectaculu,
Battersea Arts Centre, Complicite Theatre Company,
Contact Theatre, GLA Peer Outreach Team, Horniman
Museum Graeae, Streetwise Opera, entre outros.
Através dessas parcerias, produzimos investigações
artísticas baseadas na prática e encontros críticos
que constroem habilidades e capacidades, os quais
buscam gerar novos entendimentos do mundo em
que vivemos.
O trabalho da People’s Palace Projects tem
obtido reconhecimento através de inúmeras
premiações. Em 2010, nos tornamos a primeira
e única organização de arte no Reino Unido a ser
nomeada um dos ‘Pontos de Cultura’ internacionais
do Ministério da Cultura no Brasil. O diretor
artístico do PPP, Paul Heritage, foi condecorado
pelo governo brasileiro por sua contribuição
à cooperação Brasil-Reino Unido. Em 2004, Paul
recebeu o prêmio do septuagésimo aniversário do
Conselho Britânico e, em 2005, o Prêmio Orilaxé, na
categoria Direitos Humanos.

created projects that have had a real and
measurable impact on people’s lives, including
the negotiation of ceasefires between rival drug
gangs in Rio de Janeiro, with AfroReggae, and the
improvement of degraded environments in the
communities of Acre, Brazil, with the Young Vic
and the Liga de Quadrilhas.
More recently PPP’s cultural exchange
work has broadened its scope, producing Rio
Occupation London, a major project of the
London 2012 Cultural Olympiad showcasing
over 30 new Brazil-UK collaborations from
virtually every arts discipline, and then working
with Festival Multiplicidade to host UK artists
in a return exchange. Our work is based in
partnerships with artists and organisations
such as Agência de Redes para a Juventude,
Associacão Indígena Kuikuro do Alto Xingu,
Circo Crescer e Viver, CCBB, Funarte, Grupo
Cultural AfroReggae, Multiplicidade, Redes do
Desenvolvimento da Maré, SESC, Spectaculu,
Battersea Arts Centre, Complicite Theatre
Company, Contact Theatre, GLA Peer Outreach
Team, the Horniman Museum Graeae, and
Streetwise Opera among others. Through such
partnerships we create practice-based arts
investigations and critical encounters that build
skills and capacity that seek to generate new
understandings of the world we live in.
People’s Palace Projects’ work has received
recognition through a number of awards. In 2010,
we became the first and only UK arts organisation
to become one of the Brazilian Ministry of
Culture’s International ‘Pontos de Cultura’ (Points
of Culture). PPP’s artistic director, Paul Heritage,
has been knighted by the Brazilian government
for his contribution to UK-Brazilian cooperation.
In 2004, Paul received the British Council’s 70th
Anniversary Award and in 2005, the Prêmio
ORILAXÉ award for Human Rights.
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