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diretor do Sesc São Paulo

OutrAS 
COMuNIdAdES

O Estado-nação busca nos convencer do pertencimento a uma comunidade co-
esa, portadora da mesma língua, cultura e história – em detrimento das tradições 
minoritárias. O povo de um país personifica a identidade nacional, resultante do 
predomínio de certos valores e modos de vida. Se o capitalismo estimulou essa 
geografia política, ele também a recria ao sabor de seus interesses. Com a explo-
são do livre mercado mundial, a soberania do Estado-nação é abalada, ao passo 
que suas fronteiras são relativizadas. Marcado pelo trânsito de coisas, pessoas e 

ideias, o mercado espraia-se pelo globo, impondo seus critérios.

Contudo, ao mesmo tempo que os países têm suas fronteiras borradas, nacio-
nalismos ressurgem por toda parte. um de seus sintomas aparece na repulsa ao 
estrangeiro, algo que se acirra com os atuais movimentos imigratórios – desenca-
deados pelo próprio descontrole do sistema de produção e acumulação capitalista 
e pelos conflitos que ele gera. Frente a esse dilema, somos convocados a repensar 

a pertinência da organização do Estado em função de valores nacionalistas. 

Sensível a tais problemáticas, o campo da arte mostra-se favorável à imaginação de 
outras maneiras de constituir comunidades, baseadas em identificações e proces-
sos alternativos aos da pátria – tendo em conta as injustiças e dívidas históricas que 
os Estados nacionais carregam consigo. É dessa conjuntura que provém o recorte 

curatorial da itinerância da 21ª bienal de Arte Contemporânea Sesc_Videobrasil.

Comunidades Imaginadas reúne experiências artísticas dispostas a conceber 
o comum e seus respectivos laços a partir de aspectos e compromissos não hege-
mônicos. Na condição de instituição sociocultural afeita ao exercício da imaginação 
de possíveis, ao Sesc compete repercutir e mediar perspectivas plurais, com vistas 

a contribuir para o processo de reavaliação e reinvenção do nosso lugar no mundo.    

dANIlO SANtOS 
dE MIrANdA



6 

VISõES 
COMPArtIlhAdAS

Inaugurada em outubro de 2019 em São Paulo, a 21ª Bienal de Arte Contemporânea 
Sesc_Videobrasil | Comunidades imaginadas toma de empréstimo o título do clássico 
estudo de benedict Anderson para pensar nos tipos de organização social e comu-
nitária que se constroem com base em afetos, afinidades e identidades compartilha-

das, e ocupam espaços além, às margens ou nas brechas dos Estados-nação. 

um recorte significativo da exposição, que passou pelo Sesc 24 de Maio em 2019, 
chega agora ao Sesc Campinas, congregando obras que ampliam as vozes e os 
sentidos do fazer comunitário a partir de um olhar sobre grupos refugiados de 
seus territórios originais e comunidades místicas, clandestinas, fictícias, utópi-
cas ou constituídas nos universos subterrâneos de vivências corporais, sexuais.

regiões diversas do Sul geopolítico – África, Oriente Médio, Sudeste Asiático, 
América latina – estão representadas nessas narrativas, que atestam como ne-
gros, indígenas, mulheres, lgbtQI+ e outros grupos minorizados aprofundam 
práticas comunitárias para salvaguardar direitos arduamente conquistados fren-
te à onda de obscurantismo que ameaça liberdades fundamentais. Além de obras 
premiadas ou comissionadas pela bienal, o programa inclui outros trabalhos par-

ticipantes, que reforçam temas centrais.

um conjunto de conteúdos digitais complementa a exposição, incluindo duas con-
versas ao vivo com artistas participantes sobre assuntos candentes – racismo e 
a presença/representação de negros e indígenas nas artes e no audiovisual – e 
versões editadas de uma série de debates realizados no âmbito dos Programas 
Públicos da bienal. A programação digital expande a potência de encontros úni-

cos em um momento de mobilidade reduzida e distanciamento social. 

As itinerâncias da bienal de Arte Contemporânea Sesc_Videobrasil acontecem des-
de a década de 1980, levando o resultado do trabalho exaustivo de pesquisa que 
sustenta a bienal além do circuito cultural da capital paulista. Ao dar visibilidade, 
em outros contextos, a um conjunto expressivo das obras e visões reunidas nes-
sas exposições, elas contribuíram em duas frentes fundamentais: a formação de 
público e a ampliação do circuito de arte contemporânea no brasil e no exterior.

diretora artística da bienal de Arte Contemporânea Sesc_Videobrasil 
e curadora da Itinerância

SOlANgE OlIVEIrA FArkAS
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AYkAN SAFOĞlu
1984 | Istambul, turquia | Vive entre Istambul e berlim, Alemanha

É artista. realiza filmes, fotografias e performances nos quais procede por inves-
tigações abertas sobre pertencimento cultural e étnico, forjando relações entre 
geografias, universos linguísticos e temporalidades distintas. Formou-se na uni-
versidade das Artes, berlim (2010), concluindo mestrado pelo bard College, Nova 
York (2013). Apresentou a exposição individual Off-White Tulips na uqbar, berlim 
(2013) e no Museu de Arte de Ystads (2016). Participou das exposições coletivas 
Reframing Worlds, na ngbk berlim, (2017) e Blooming Signals, kunstraum Muni-
que (2018), entre outras. Participou de festivais como os de Montreal (2014), Ou-

tfest – los Angeles (2015), Oberhausen (2016) e dhaka (2016).

—

OFF-WhItE tulIPS
2013 | Vídeo, 23’47’’

 

A obra é composta inteiramente de imagens de arquivo e registros de objetos que 
são escritos, um a um, pela câmera, criando uma conversa imaginária entre o ar-
tista e o escritor americano James baldwin, que viveu em Istambul entre os anos 
1960 e 1970. Safoğlu aproxima sua jornada pessoal com a de baldwin, cuja iden-
tidade como negro gay abre a porta para o cineasta explorar as dimensões polí-
ticas do racismo e da tolerância, enquanto mobiliza os ícones populares turcos e 
americanos da época para a conversa, numa espécie improvável de autobiografia 

narrada em terceira pessoa.

MENçãO 
hONrOSA

use os códigos 
Qr para acessar 
entrevistas com 
os artistas.
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dANA AWArtANI
1987 | Jidá, Arábia Saudita | Vive em Jidá

É artista. graduou-se em artes pela Central Saint Martins College, londres (2009)  
e possui mestrado pela Prince’s School of traditional Arts, londres (2011), es-
tudando também iluminuras para manuscritos em Istambul (2012). Sua obra é 
composta de desenhos, objetos, vídeos e instalações, mesclando elementos tra-
dicionais da arte islâmica com procedimentos comuns à linguagem dita contem-
porânea das artes visuais. Participou das bienais de Marrakech (2016), Yinchuan 
(2016), kochi-Muziris (2016) e Jacarta (2017). Entre as exposições individuais 
estão I Went Away and Forgot You…, galeria Franco Noero, turim (2017), MOCAd, 
detroit (2017) e The Hidden Qualities of Quantities, Athr gallery, Jidá (2015). Pos-
sui obras nas coleções do Sheikh Zayed National Museum, british Museum e 

hirshhorn Museum, entre outras instituições.

—

I WENt AWAY ANd FOrgOt YOu. 
A WhIlE AgO I rEMEMbErEd. 

I rEMEMbErEd I’d FOrgOttEN YOu. 
I WAS drEAMINg

2017 | Instalação

O trabalho é composto por dois elementos: uma instalação e um vídeo. Na pri-
meira, Awartani constrói um piso geométrico de areia colorida com pigmentos 
naturais. No segundo, ela aparece no interior de uma casa de arquitetura hejazi 
– estilo comum na cidade de Jidá, Arábia Saudita, antes de sua ocidentalização 
a partir dos anos 1950 –, onde varre meticulosamente uma instalação similar até 
sua completa desaparição. Além de celebrar e preservar a arte geométrica do 
Islã, a artista cria uma relação radical entre tempo e contemplação estética, efe-
meridade e eternidade, numa potente confluência entre a mística islâmica e as 

questões da arte contemporânea ocidental.

PrÊMIO dE 
rESIdÊNCIA 

INStItutO 
SACAtAr
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EZrA WubE
1980 | Adis Abeba, Etiópia | Vive em Nova York, EuA

Artista visual, é formado pelo Massachussetts College of Art (EuA) e mestre pelo 
hunter College, em Nova York. trabalha com desenho, colagem, pintura, perfor-
mance, vídeo e animação, tematizando o estranhamento diante da cultura da 
artificialidade. desde 2015, organiza o Adis Video Art Festival, plataforma inter-
nacional de videoarte em Addis Abeba, na Etiópia. Entre suas principais exposi-
ções estão as bienais de dakar (2014) e lyon (2015) e exposições individuais no 
Museum of the Moving Image, em Nova York (2014 e 2017) e no Chrysler Museum 

of Art, em Norfolk (2018).

—

hIdIrtINA / SIStErS
2018 | Vídeo, 9’14’’

Sete irmãs imortais convivem harmoniosamente com os animais na floresta. 
É raro que humanos as vejam, principalmente agora, com a urbanização cres-
cente. um dia, duas delas aparecem no caminho de um caçador. Quando ele 
mira um veado que pasta, uma delas adverte: abater o animal trará grande 
maldição. O caçador ignora o aviso – e atira. A outra irmã, apaixonada pelo ho-
mem, tenta salvá-lo da desgraça indicando uma árvore protetora. O caçador 
produz um amuleto a partir dela, carregando consigo um galho, e assim vive 
muitos anos. um dia, o amuleto cai no rio e é levado pela correnteza. Antes que 
possa se defender, urubus descem dos céus, destroçam e devoram o caçador. 
A história, do povo habesha, foi colhida por Ezra Wube na comunidade imi-
grante de Nova York. A animação em stop motion é parte de um projeto do ar-
tista de coletar e compartilhar os sonhos e os saberes dessa herança cultural.
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gAbrIElA gOldEr
1971 | buenos Aires, Argentina | Vive em buenos Aires

Artista visual, curadora e professora. É codiretora da bienal da Imagem em Movi-
mento (buenos Aires). A memória e a relação entre trabalho e identidade são te-
mas frequentes nos vídeos e instalações da artista. Mostrou obras no Futura Cen-
tre for Contemporary Art, Praga (2012) e esteve na 10ª bienal de havana (2009). 
Participou de residências artísticas no banff Center, CICV – Centre Internationale 

de Création Vidéo e no Wexner Center.

—

lAbOrAtOrIO dE INVENCIÓN 
SOCIAl (O POSIblES FOrMAS dE 

CONStruCCIÓN COlECtIVA)
2018 | Videoinstalação

 
A artista propõe uma série de ações sobre a situação do trabalho na atualidade a 
partir da experiência de trabalhadores que ocuparam fábricas e as recuperaram 
por meio da autogestão. Entre dois vídeos que trazem relatos desses trabalhadores 
a respeito do que os levou a modificar suas condições de trabalho, um vídeo central 
mostra rostos, espaços e atividades nas fábricas ocupadas. Com o registro dessa 
experiência, a artista realiza encontros em que propõe um trabalho colaborativo 

com o público, do qual poderão resultar intervenções visuais e audiovisuais.

PrÊMIO 
EStAdO dA ArtE 

ElECtrICA CINEMA 
& VÍdEO
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gEOrgES SENgA
1983 | lubumbashi, república democrática do Congo | 

Vive em Maastricht, Países baixos

Fotógrafo, é formado em letras pela universidade de lubumbashi. Seu trabalho 
explora resquícios afetivos em paisagens abandonadas. Participou das bienais 
de lubumbashi (2010 e 2015), bamako (2011 e 2015) e kampala (2014), e de fes-
tivais e exposições em diversos países africanos e europeus, como África do Sul, 

Etiópia, Espanha e Suíça.

—

CEttE MAISON N’ESt PAS À VENdrE 
Et À VENdrE

2016 | Fotografia; nove trípticos
 

duas situações de disputa pelo território urbano compõem a série. Em lubum-
bashi, na república democrática do Congo, o fotógrafo se deparou com diversas 
casas que expõem o recado “Cette maison n’est pas à vendre” [Esta casa não está 
à venda] pintado de improviso em suas fachadas. Objetos de conflitos familiares 
causados por disputas de herança, essas casas foram fotografadas por fora e por 
dentro, registrando as lembranças e o apego dos moradores a suas habitações. 
Já na cidade de Praia grande (no litoral do estado de São Paulo, brasil), em que o 
cenário urbano está se alterando rapidamente, o fotógrafo registrou fachadas e ar-
redores de casas que estão, sim, à venda. Nesse caso, as memórias e os afetos que 
os imóveis poderiam evocar, assim como suas paredes, desaparecerão em breve.
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MÔNICA NAdOr
1955 | ribeirão Preto-SP, brasil | Vive em São Paulo, brasil

Artista visual. Formada em artes plásticas pela FAAP e mestra pela ECA-uSP. Em 
2004, fundou o Jardim Miriam Arte Clube (JAMAC), em São Paulo, espaço cultu-
ral onde mora e desenvolve seus trabalhos de forma integrada à comunidade. En-
tre suas principais exposições estão as bienais de São Paulo (1993 e 2006), ha-
vana (2000), Sydney (2004), gwangju (2012) e lubumbashi  (2015), entre outras.

—

IMAgENS dE MAkWAtChA
2014-2019 | Instalação

há uma tradição de pinturas de murais em Makwatcha, cidade próxima de lu-
bumbashi, na república democrática do Congo. Elas são feitas por mulheres, 
com pigmentos naturais desenvolvidos localmente. Convidada para participar 
da 4ª bienal de lubumbashi, a artista propôs para a comunidade um trabalho 
similar ao que desenvolve no Jardim Miriam Arte Clube (JAMAC), em São Paulo, 
com foco na formação e geração de renda por meio da cultura. As estampas que 
compõem a obra são resultado dessa parceria, registrada pelo fotógrafo congolês 

georges Senga.
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MOVIMENtO dE lutA NOS bAIrrOS, 
VIlAS E FAVElAS 

AIANO bEMFICA, CAMIlA bAStOS, CrIS ArAÚJO 
E PEdrO MAIA dE brItO

1999 | brasil

Movimento social que luta pela reforma urbana e pelo direito humano de morar 
dignamente. O Movimento de luta nos bairros, Vilas e Favelas (Mlb) foi funda-
do em Pernambuco em 1999, mas rapidamente se espalhou por outros estados 
e hoje possui atuação nacional. É formado por milhares de famílias sem-teto 
vítimas da ação predatória da especulação fundiária e imobiliária. O Mlb atua 

principalmente por meio de ocupações, visando a reforma urbana.

—

CONtE ISSO ÀQuElES QuE dIZEM 
QuE FOMOS dErrOtAdOS

2018 | Vídeo, 20’40’’

À noite, com as luzes da cidade ao longe, dezenas de pessoas saem de uma fa-
vela e vão até um terreno de mato alto. Em silêncio e iluminadas por lanternas e 
lampiões, elas fincam estacas, armam barracas e penduram a bandeira do Mo-
vimento de luta nos bairros, Vilas e Favelas. A câmera trêmula; em primeira pes-
soa, acompanha e participa da ocupação registrando seus momentos singulares, 
o passo a passo do ato de ocupar. O título do vídeo é emprestado dos últimos ver-
sos do poema “Conte”, do poeta palestino Narjan darwish, o que aponta para o 
caráter internacional da luta por território, e também para a sabedoria clandes-

tina e compartilhada da resistência.

PrÊMIO SESC 
dE ArtE 

CONtEMPOrÂNEA
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NElSON MAkENgO
1990 | kinshasa, república democrática do Congo | Vive em kinshasa

É cineasta e fotógrafo. Formou-se em comunicação visual pela Académie de 
beaux-Arts de kinshasa (2015) e em filme documentário pela École Supérieure 
Nationale des Arts de Métier de l’Image et du Son, Paris (2016). Seu trabalho se 
debruça sobre a história e a sociedade do Congo, do passado colonial até a atua-
lidade. Seus filmes foram exibidos em diversos festivais como Saint louis (2017), 
Clermont-Ferrand (2018), São Paulo (2018) e no Afrika Film Festival (2018), entre 

outros. Participou das bienais de lyon (2017) e lubumbashi (2018).

—

E’VIllE
2018 | Vídeo, 12’20’’

Visitando as ruínas de um complexo esportivo desativado, a câmera encontra 
restos que remetem ao passado recente da luta pela independência do Congo. 
do cenário de desolação surge uma narração espectral que lê uma carta escrita por 
Patrice lumumba à sua esposa Pauline. Principal figura da resistência contra as ex-
cepcionalmente cruéis forças coloniais belgas que dominavam o país, o político, 
após ser escolhido primeiro-ministro em eleições livres, foi deposto, perseguido e 

assassinado por opositores apoiados pelos Estados unidos e pela bélgica.

PrÊMIO dE 
rESIdÊNCIA 

ShArJAh Art 
FOuNdAtION
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NO MArtINS
1987 | São Paulo, brasil | Vive em São Paulo

Sua produção artística transita pelas técnicas da pintura, performance, instalação 
e experimentação com objetos, partindo de pesquisas sobre as relações interpes-
soais no cotidiano, investigando questões como o racismo, a violência policial e o 
encarceramento em massa. Entrou na cena da street art paulistana em 2003, por 
meio da pichação e do grafite. Nos anos subsequentes, frequentou ateliês de gra-
vura da Oficina Cultural Oswald de Andrade, em São Paulo. Cursou licenciatura em 

história e artes visuais, e participou de exposições no brasil e na Austrália.

—

#JÁbAStA!
2019 | Acrílica sobre tecidos diversos

Com manchetes de jornal e estatísticas de violência contra a população negra es-
tampadas sobre retratos em cores vibrantes, fortemente inspirados pela estética 
urbana, as pinturas de No Martins funcionam como denúncia e grito de alerta. 
A incrição #Jábasta, inspirada pelas grandes campanhas nas redes sociais, aten-
ta para a violência policial contra jovens negras e negros nas periferias das grandes 

cidades brasileiras, assumindo uma posição de resistência.

PrÊMIO 
SESC dE ArtE 

CONtEMPOrÂNEA
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OMAr MISMAr
1986 | beirute, líbano | Vive em beirute

Seu trabalho recente explora o significado e a capacidade de gestos em espa-
ços de conflito político. Entre a estetização das realidades vividas e a instrumen-
talização das sensibilidades estéticas, que espaço ocupar? Ao apostar em uma 
abordagem poética, a obra de Mismar lida com o conflito e suas possibilidades de 
representação. Mestre em belas artes e estudos visuais e críticos pelo California 
College of the Arts, é professor assistente na universidade Americana de beiru-
te. Já teve seus trabalhos expostos em São Francisco, los Angeles, Nova York 
e beirute. recebeu os prêmios Student Fulbright, barclay Simpson, bolsa de 
Ensino AICAd, Violet Jabara trust grant e foi contemplado com as residências 
Whitney Independent Study Program, Escola de Pintura e Escultura Skowhegan, 

SOMA e Montalvo.

—

SChMItt, YOu ANd ME
2016-2017 | Vídeo, 54’

 
Ao fazer amizade com o dono e o gerente de uma loja de armas na cidade de 
Skowhegan, no Maine (Estados unidos), e ser levado para um campo de tiro, o 
artista pede que os dois leiam em voz alta trechos de “O Conceito do Político”, 
de Carl Schmitt, controverso pensador do direito, conhecido por sua proximidade 
com o regime nazista. À medida que os protagonistas leem e releem o texto histó-
rico do alemão sobre violência, poder e o papel do amigo/inimigo, o espectador 
se apercebe das armadilhas conceituais e políticas que as ideias de Schmitt 

podem criar, com ampla reverberação no presente.

PrÊMIO dE 
rESIdÊNCIA MMCA 

rESIdENCY 
ChANgdONg
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rONEY FrEItAS & ISAEl MAXAkAlI
brasil

ISAEl MAXAkAlI
1978 | Santa helena de Minas-Mg, brasil | Vive em ladainha-Mg

Cineasta e liderança indígena de Aldeia Verde, reserva Maxakali (ladainha-Mg, 
brasil). Em 2008 fundou, com Suely Maxakali e também em colaboração com 
realizadores não indígenas, a Pajé Filmes, organização não governamental para 
produzir e editar vídeos, responsável pela edição e divulgação de material filma-
do e dirigido pelo próprio povo Maxakali. Atualmente é vereador na cidade de 
ladainha e participa, como professor, do Programa de Formação transversal em 

Saberes tradicionais da uFMg.

rONEY FrEItAS
1983 | São Paulo, brasil | Vive em São Paulo

Mestrando em meios e processos audiovisuais e bacharel em audiovisual (uSP), tra-
balha no mercado audiovisual como roteirista, diretor e produtor. Atuou como diretor 
e roteirista dos curtas laurita (2009) e Aurora (2011) e dos documentários Memória 
de rio e grin, prestigiados em diversos festivais nacionais e internacionais. Assina o 
roteiro da animação Canta, tYEtÉ realizado pelo Núcleo Paulistano de Animação 
(NuPA), destaque no Vimeo Staff Pick (Nova York). Atualmente produz filmes 

independentes pela Arte in Vitro Filmes, empresa do qual é sócio-produtor.

—

grIN
2016 | Vídeo, 41’

um cineasta maxakali resgata memórias sobre a formação da guarda rural In-
dígena (grin) durante a ditadura militar, com relatos das violências sofridas por 
seus parentes. O processo foi conduzido ao longo de dois meses de pesquisa de 
campo com realizadores de Aldeia Verde, em diferentes municípios e pequenas 

localidades de Minas gerais.

MENçãO 
hONrOSA
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rOSANA PAulINO
1967 | São Paulo, brasil | Vive em São Paulo

Conhecida pela pesquisa ligada a questões sociais, étnicas e de gênero, seus 
trabalhos têm como foco principal a posição da mulher negra na sociedade bra-
sileira e os diversos tipos de violência sofridos por essa população, decorrentes 
do racismo e das marcas deixadas pela escravidão. Artista visual, pesquisadora 
e educadora, é doutora em artes visuais pela uSP, com especialização em gra-
vura pelo london Print Studio. Foi bolsista da Fundação Ford e da Capes, e em 
2014 foi agraciada com a bolsa para residência no bellagio Center, da Fundação 
rockefeller, em bellagio. Participou das individuais Atlântico Vermelho, na galeria 
Superfície (2016), Mulheres Negras – Obscure beauté du Brésil, no Espace Fort 
grifoon, besançon (2014), Tecido Social, na galeria Virgílio (2010); e das coletivas 
South South: Let Me Begin Again, Cidade do Cabo (2017), La Corteza del Alma, Ma-
dri (2016) e Territórios: Artistas Afrodescendentes no acervo da Pinacoteca, São 

Paulo (2015), entre outras.

—

dAS AVÓS
2019 | Videoinstalação 

O vínculo entre o trabalho e a condição de mulher negra é crucial na produção de 
rosana Paulino. Quem seriam suas ancestrais em um país marcado pela escravi-
dão? Nas projeções em looping, uma jovem moça trava contato com imagens de 
mulheres negras do brasil colonial, numa relação de cuidado com as represen-
tantes da ancestralidade. Paulino alinha essas personagens à sua própria história 
de vida, reconstruindo os laços perdidos por meio de um resgate simbólico das 

inúmeras memórias usurpadas.
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thANh hOANg
1984 | lam dong, Vietnã | Vive na cidade de ho Chi Minh, Vietnã

trabalhou na televisão e em canais de mídia por mais de sete anos antes de en-
contrar no cinema a linguagem ideal para contar histórias. Formada em litera-
tura e comunicação pela universidade Nacional de ho Chi Minh, é mestre pela 
City university de Nova York. Seu documentário The Funeral Singer foi premia-
do como Melhor Filme e Melhor documentário, além de receber o Prêmio de 

Excelência pelo uS National board of review.

—

NIkkI’S hErE
2018 | Vídeo, 88’

Mistura de documentário e ficção, o vídeo acompanha a vida de Nikki, uma mas-
sagista tântrica em Nova York que ganha a vida proporcionando êxtase e relaxa-
mento. Os encontros com ela são breves momentos em que os clientes se veem 
livres da responsabilidade social. Fora do trabalho, ela leva uma vida normal como 
esposa de Calvin, com risos, conflitos e compromisso. Quando Chance, o animal 
de estimação do casal, desenvolve um câncer, eles reavaliam seu modo de viver 

e de construir uma família.

PrÊMIO O.F.F. 
[OStrOVSkY 
FAMIlY FuNd]
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thIErrY OuSSOu
1988 | Allada, benim | Vive em Amsterdã, Países baixos

Oussou costuma referir-se à sua prática como arqueologia social, explorando a 
relação entre arte contemporânea e objetos etnográficos. Por meio de pinturas e 
instalações de desenho, enquadra questões em torno da autenticidade e visibili-
dade em relação ao patrimônio e à arqueologia. Em 2011, fundou o estúdio de arte 
Yè, e oferece oficinas de arte e cultura visual em instituições do benim. Participou 
de residências na rijksakademie, Amsterdã (2015-2016) e Fundação Arthouse, 
lagos (2017). Em 2016, recebeu a primeira bolsa Jacqueline van tongeren na ri-
jksakademie V. b. k. e foi nomeado para o Prêmio real holandês de Pintura Mo-
derna. Exposições recentes incluem tiwani Contemporary (2018); 10ª bienal de 
berlim (2018); Museu Cobra de Arte Moderna, Amstelveen (2018); e garage rot-

terdam (2018), entre outras.

—

WhAt IS lEFt OF thE SugAr 
CubES?
2019 | Vídeo, 9’

A obra, comissionada pela 21ª bienal, foi realizada a partir de uma estadia de 
thierry Oussou no brasil. Ao longo dos meses de pesquisa, o artista reuniu de-
poimentos de diversos profissionais ligados ao Museu Memorial Cemitério dos 
Pretos Novos e ao Museu Nacional, no rio de Janeiro. Propondo uma reflexão 
em torno da memória e dos afetos que circundam preservação e difusão, o vídeo 
toma o açúcar como metáfora da história, levando em conta o caráter do patrimô-
nio perdido e mantido pelas duas instituições, e buscando compreender apaga-

mentos e permanências do passado no presente.
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tIÉCOurA N’dAOu
1983 | Mopti, Mali | Vive em bamako, Mali

É artista visual, pós-graduado em multimídia pelo Conservatoire des Arts et 
Métiers Multimédia balla Fasseké kouyaté, bamako, Mali (2010) e professor 
assistente de vídeo na mesma instituição. Em suas obras, investiga o tempo, a 
passagem e a transparência, encenando sua ausência ou, ainda, sua suspensão. 
Consagrando o essencial de seu trabalho à sociedade do Mali, reflete sobre o 
sentido da narrativa a partir dos recursos audiovisuais. Participou de festivais e 
exposições como a biennale Africaine de la Photographie, bamako (2009); Fes-
tival de Cinéma Africain de tarifa (2009); e biennale Arts Actuels réunion, le Port 
(2011), entre outros. Foi premiado nos 7èmes rencontres Africaines de la Pho-
tographie, bamako (2007) e no concurso de curtas-metragens da Semaine de 

l’union Européenne au Mali (2009).

—

dJINgArEYbEr
2017 | Série de oito fotografias

Ocupada por terroristas em 2013, a mesquita de tombuctu, no Mali, está sendo 
restaurada pela população da cidade, numa tentativa de preservação de sua 
herança. As fotos de tiécoura documentam uma tradicional cerimônia de em-
plastro, reunindo mulheres, homens, jovens, crianças e idosos. Como portador 
de esperança e uma base de coesão social, o ritual é um testemunho, para as co-
munidades de tombuctu, dos esforços feitos para a retomada do patrimônio e da 

vida cultural local, tão rica antes dos conflitos.
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PrOgrAMAçãO 
dIgItAl

 

reunindo virtualmente uma multiplicidade de vozes de artistas e pensadores de 
campos diversos, os programas ampliam discussões propostas pelas obras da 
Itinerância em um contexto de distanciamento social. Em duas conversas, artis-
tas presentes na exposição debatem racismo e representação indígena nas ar-
tes e no audiovisual. Ao longo dos três meses da mostra, o Canal Vb disponibiliza 
versões editadas de nove seminários realizados na 21ª bienal. buscando pensar 
o futuro à luz das urgências do nosso tempo, eles contam com a participação da 
ativista lucy lippard, do filósofo Vladimir Safatle e da travesti Amara Moira, entre 
outros. Além desses conteúdos, os códigos Qr que aparecem junto às sinopses 
das obras – aqui e na exposição – podem ser usados a qualquer momento para 

acessar depoimentos dos artistas sobre elas. 

CONVErSAS

rACISMO E ArtES VISuAIS

rosana Paulino e No Martins, que participam da Itinerância com a instalação Das 
avós (2019) e a série de pinturas #Jábasta! (2019), respectivamente, falam dos seus 

trabalhos e do impacto do racismo brasileiro no ambiente das artes visuais.

7.1.2021 | 19h
www.youtube.com/SESCCampinas

POVOS INdÍgENAS E rEPrESENtAçãO

A relação entre o audiovisual e a imagem dos povos indígenas é o tema da conversa 
entre roney Freitas e Isael Maxakali, autores de GRIN (2016), que lembra a forma-

ção da guarda rural Indígena (grin) pela ditadura militar brasileira.

23.2.2021 | 19h30
www.youtube.com/SESCCampinas
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SEMINÁrIOS

dEZEMbrO

O tEMPO dEPOIS dO AdVENtO dA VIdA VIrtuAl

guilherme Wisnik, professor da FAu/uSP e laymert garcia dos Santos, professor 
titular do departamento de sociologia da unicamp, falam de como a virtualização 

da vida afeta nossa ideia de tempo. Mediação: luisa duarte.

http://site.videobrasil.org.br/canalvb/video/2229529/O_tempo_depois_do_advento_da_
vida_virtual_Seminario_Comunidades_Imaginadas_21a_bienal 

ArtE E PEdAgOgIA: 
PrÁtICAS CONtrA-hEgEMÔNICAS NO PrESENtE

A pesquisadora Marisa Flórido e o curador Pablo lafuente discutem práticas artís-
ticas, educativas e híbridas que extrapolam e confrontam circuitos institucionaliza-

dos e mentalidades majoritárias. Mediação: gabriel bogossian.
http://site.videobrasil.org.br/canalvb/video/2229528/Arte_e_pedagogia_praticas_contra_

hegemonicas_no_presente_Seminario_Comunidades_Imaginadas_21a_bienal

IMAgINAr EM tEMPOS dE COlONIZAçãO dAS SubJEtIVIdAdES
 

A curadora Clarissa diniz e a psicanalista e crítica Suely rolnik propõem diferentes 
formas de refletir sobre os efeitos produzidos pela violência do regime colonial no 

imaginário e na subjetividade. Mediação: Juliana braga.

http://site.videobrasil.org.br/canalvb/video/2229522/Imaginar_em_tempos_de_coloniza-

cao_das_subjetividades_Seminario_Comunidades_Imaginadas_21a_bienal

http://site.videobrasil.org.br/canalvb/video/2229528/Arte_e_pedagogia_praticas_contra_hegemonicas_no_presente_Seminario_Comunidades_Imaginadas_21a_Bienal
http://site.videobrasil.org.br/canalvb/video/2229528/Arte_e_pedagogia_praticas_contra_hegemonicas_no_presente_Seminario_Comunidades_Imaginadas_21a_Bienal
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JANEIrO

A (NãO) ElAbOrAçãO dO PASSAdO E SuAS 
CONSEQuÊNCIAS NO brASIl AtuAl 

A psicanalista Maria rita kehl, que atuou na Comissão Nacional da Verdade (2012-
14), e a artista rosana Paulino analisam o apagamento da memória das violências 

da escravidão e da ditadura militar brasileira. Mediação: luisa duarte.

http://site.videobrasil.org.br/canalvb/video/2229525/A_nao_elaboracao_do_passado_e_
suas_consequencias_no_brasil_atual_Comunidades_Imaginadas_21a_bienal

COMO VIVEr JuNtO? AtuAlIZANdO A PErguNtA

A curadora lisette lagnado e Peter Pál Pelbart, professor titular de filosofia da 
PuC-SP, retomam a questão da coabitação de mundos, mote da 27ª bienal de São 
Paulo (2006), à luz de um novo conservadorismo. Mediação: Ana Paula Cohen.

http://site.videobrasil.org.br/canalvb/video/2229526/Como_viver_junto_Atualizando_a_
pergunta_Seminario_Comunidades_Imaginadas_21a_bienal 

A FAVOr dE uMA NOVA IMAgINAçãO POlÍtICA 

As visões políticas que emergem na produção artística atual, na leitura de Vladimir 
Safatle, professor livre-docente de filosofia da uSP, e Márcio Seligmann-Silva, pro-

fessor de teoria literária da unicamp. Mediação: luisa duarte.

http://site.videobrasil.org.br/canalvb/video/2229527/A_favor_de_uma_nova_imaginacao_

politica_Seminario_Comunidades_Imaginadas_21a_bienal 

http://site.videobrasil.org.br/canalvb/video/2229525/A_nao_elaboracao_do_passado_e_suas_consequencias_no_Brasil_atual_Comunidades_Imaginadas_21a_Bienal
http://site.videobrasil.org.br/canalvb/video/2229525/A_nao_elaboracao_do_passado_e_suas_consequencias_no_Brasil_atual_Comunidades_Imaginadas_21a_Bienal
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FEVErEIrO

OS lIMItES E AS PrOMESSAS dA ArtE POlÍtICA 

A ativista e escritora norte-americana lucy lippard fala da importância renovada 
de uma arte socialmente engajada em tempos de “tsunamis” de questões a enfren-

tar e perplexidades a vencer. Mediação: Miguel Angel lópez.
http://site.videobrasil.org.br/canalvb/video/2229530/lucy_lippard_Os_limites_e_as_pro-

messas_da_arte_politica_Conferencia_Comunidades_Imaginadas_21a_bienal

FEMINISMOS CONtEMPOrÂNEOS 
SOb uMA PErSPECtIVA dECOlONIAl

Amara Moira, travesti e doutora pela unicamp, e Juliana borges, ex-secretária-ad-
junta de políticas para mulheres de São Paulo, discutem feminismos no contexto 

das lutas antirracismo e pelos direitos lgbtQI+. Mediação: diane lima.

http://site.videobrasil.org.br/canalvb/video/2229597/Feminismos_contemporaneos_sob_
uma_perspectiva_decolonial_Seminario_Comunidades_Imaginadas_21a_bienal

IMPrENSA, AtIVISMO E ArtE: 
PrOduçõES lgbtQI+ ONtEM E hOJE 

O escritor João Silvério trevisan, o ativista Elvis Stronger e os cineastas Vitor 
grunwald e Paulo Mendel olham para a articulação ativismo, mídia e arte na comu-

nidade lgbtQI+  de uma perspectiva histórica. Mediação: gabriel bogossian. 

http://site.videobrasil.org.br/canalvb/video/2229596/Imprensa_ativismo_e_arte_Produ-
coes_lgbtQI_ontem_e_hoje_Seminario_Comunidades_Imaginadas_21a_bienal

bienalsescvideobrasil.org.br/itinerancia

http://site.videobrasil.org.br/canalvb/video/2229597/Feminismos_contemporaneos_sob_uma_perspectiva_decolonial_Seminario_Comunidades_Imaginadas_21a_Bienal
http://site.videobrasil.org.br/canalvb/video/2229597/Feminismos_contemporaneos_sob_uma_perspectiva_decolonial_Seminario_Comunidades_Imaginadas_21a_Bienal
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ItINErÂNCIA
21ª bIENAl dE ArtE 
CONtEMPOrÂNEA 
SESC_VIdEObrASIl 

curadoria
SOlANgE O. FArkAS

coordenação
CASSIA rOSSINI

produção executiva
VAN FrESNOt

expografia

projeto 
rICArdO AMAdO 

iluminação 
ANNA turrA 

sinalização 
JulIA CONtrEIrAS 

elétrica, estrutura 
e segurança 
JArrEtA PrOJEtOS 

montagem fina
MANuSEIO 

consultor técnico 
MArCOS SANtOS 

ação educativa 
 
VErA bArrOS

comunicação e editorial

textos 
tEtÉ MArtINhO

mídias sociais 
MArCOS VISNAdI

design 
JulIA CONtrEIrAS

revisão 
rAFAEl FAlASCO

tecnologia 
FAbIO kAWANO 

21ª bIENAl dE ArtE 
CONtEMPOrÂNEA 
SESC _VIdEObrASIl 

direção artística 
SOlANgE O. FArkAS 

curadores 
gAbrIEl bOgOSSIAN,
luISA duArtE, 
MIguEl A. lÓPEZ 

comitê de seleção
AlEJANdrA MuÑOZ,
JulIANA gONtIJO,
rAPhAEl FONSECA 

assistente de curadoria
ClArISSA XIMENES 

pesquisa e acervo 

coordenação 
ruY luduVICE 

pesquisadores 
JulIANA COStA, 
rEgIS AlVES, 
VIVIANE tAbACh 

consultor joias africanas
rENAtO ArAÚJO  

editor da plataforma
guIlhErME tEIXEIrA 

tecnologia 
FAbIO kAWANO 

produção 

produção executiva 
CArOl rIbAS 

coordenação de produção
CASSIA rOSSINI 

coordenação da exposição
MArCOS FArINhA 

relações internacionais
dANIEl ESCOrEl 

produção 
tAtI FArIAS, lArISSA
AlVES, MÁrCIA VAZ,
MIguEl SAlVAtOrE,
thAIS FrEIrE 

assistente de produção
CArOlINA MENEgAttI 

logística 
MÔNICA OlIVEIrA 

assistente 
rAQuEl SuElY 

consultores técnicos
MIt ArtE, MArCOS
SANtOS 

produtor técnico
ANdErSON ArAÚJO 

expografia 

projeto expositivo 
ANdrÉ VAINEr
ArQuItEtOS | tIAgO
WrIght, FErNANdA
JOZSEF, MAYtÊ COElhO 

iluminação 
FErNANdA CArVAlhO 

assistentes 
CrIStINA SOutO, 
luANA AlVES 

elétrica, estrutura e
segurança 
JArrEtA PrOJEtOS |
MurIlO JArrEtA 

climatização
hYPOCAuStuM | 
bruNO FEdElI 

direção de arte e
sinalização 

identidade visual 
e projeto gráfico 
CElSO lONgO + 
dANIEl trENCh 



assistente 
CAtErINA blOISE 

editorial

coordenação
tEtÉ MArtINhO 

assistente 
rAFAEl FAlASCO 

tradutores 
AlEXANdrE bArbOSA
dE SOuZA, ANthONY
ClEAVEr, ANthONY
dOYlE 

revisão 
PAulO FutAgAWA,
rEgINA StOCklEN 

ação educativa 

curadoria 
VErA bArrOS 

coordenação 
CArlOS NEgrINI 

programas públicos 
AMArA MOIrA 
AMPAM kArAkrAS 
ANA PAulA COhEN
ArACY AMArAl 
CArlA CAFFÉ 
ClArISSA dINIZ 
dIANE lIMA 
ElVIS StrONgEr 
FErNANdA d’AgOStINO 
guIlhErME tEIXEIrA 
guIlhErME WISNIk 
JOãO SIlVÉrIO trEVISAN 
JulIANA bOrgES 
JulIANA brAgA 
kAMIkIA kISÊdJÊ 
lAYMErt gArCIA dOS
        SANtOS 
lISEttE lAgNAdO 
luCY lIPPArd 
MÁrCIO SElIgMANN-              
       -SIlVA 
MArIA rItA kEhl 
MArIANA CAVAlCANtI 
MArIlIA lOurEIrO 

MArIO CArO  
MArISA FlÓrIdO 
NYdIA gutIErrEZ 
PAblO lAFuENtE 
PAulO hErkENhOFF 
PEtEr PÁl PElbArt 
SuElY rOlNIk 
thAIS rIVIttI 
VlAdIMIr SAFAtlE 

comunicação 

coordenação 
gAbrIElA lONgMAN 

assistente 
Artur hIrOYukI AbE

mídias sociais 
MArCOS VISNAdI 

produção de mídia 
ISOldA lIbÓrIO 

design 
JulIA CONtrEIrAS, 
lIlA bOttEr 

desenvolvimento web
CArlSOM A. SOArES 

assessoria de imprensa
A4&hOlOFOtE 

COMuNICAçãO 

registro fotográfico
EVErtON bAllArdIN,
PEdrO NAPOlItANO 

PrAtA 

registro em vídeo 
MArCO dEl FIOl -         

MãO dIrEItA 

locução 
hAbACuQuE lIMA
trAMPOlIM EStÚdIO
ChArlY COOMbES
hurSO AMbrIFI 

administração 

coordenação financeira
VAN FrESNOt 

assistente 
dIVY CrIStINA 

auxiliar 
AlINE NASCIMENtO 

assessoria jurídica
OlIVIErI ASSOCIAdOS 

parceiros de residência 
INStItutO SACAtAr 

(SAlVAdOr, brASIl) 
MMCA rESIdENCY
ChANgdONg (SEul, 

COrEIA) 
ShArJAh Art 

FOuNdAtION 
(ShArJAh,

EMIrAdOS ÁrAbES)

Fb/ACVideobrasil
tW/videobrasil
INStA/videobrasil
FlICkr/videobrasil
YOutubE/VideobrasilVb



videobrasil.org.br
SESC –
SErVIçO SOCIAl 
dO COMÉrCIO

administração central no
estado de São Paulo

presidente do conselho 
regional
AbrAM SZAJMAN 

diretor do departamento
regional
dANIlO SANtOS 
dE MIrANdA 

superintendentes  

técnico-social 
JOEl NAIMAYEr PAdulA 

comunicação social 
IVAN gIANNINI 

administração 
luIZ dEOClÉCIO 
MASSArO gAlINA 

assessoria técnica 
e de planejamento 
SÉrgIO JOSÉ 
bAttIStEllI

gerentes 

artes visuais e tecnologia
JulIANA brAgA dE
MAttOS

estudos e desenvolvimento
MArtA rAQuEl
COlAbONE 

educação para
sustentabilidade e
cidadania 
dENISE bAENA 

artes gráficas 
hÉlCIO MAgAlhãES 

difusão e promoção 
MArCOS rIbEIrO 
dE CArVAlhO

centro de produção 
audiovisual
SIlVANA MOrAlES
NuNES

Sesc digital 
gIlbErtO PASCOAl

contratações e logística 
AdrIANA MAthIAS 

patrimônio e serviços 
NElSON SOArES 
dA FONSECA 

assessoria de relações
internacionais 
AurEA lESZCZYNSkI 
VIEIrA

assessoria jurídica 
CArlA bErtuCCI 
bArbIErI

Sesc Campinas 
hIdEkI YOShIMOtO

equipe sesc
AdrIANO AlVES PINtO 
ANdrÉIA dOrtA
ArIANE MAgAlhãES 

CAMPOS 
CAMIlA MAChAdO 
CArOlINA bArMEll 
ChrIStINE VIllA dOS 

SANtOS 
CrIStIANE gIl  
dIOgO dE MOrAES 
EdSON dE SOuZA 
FAbIO luIZ 

VASCONCElOS 
FErNANdA bOrgES 

FErNANdO bISAN 
FErNANdO FIAlhO
FErNANdO MArINEllI
FErNANdO tuACEk 
FlÁVIA lOPES MArQuES 
hElOÍSA PISANI 
IlONA hErtEl 
JOANA rOChA EçA          

dE QuEIrOZ 
JOSÉ EduArdO ruIZ 
JulIANA OkudA 

CAMPANElI 

kArINA MuSuMECI 
lEONArdO bOrgES 
lIgIA ZAMArO 
luCIANO buENO 

QuIrINO 
luCIANO OtAVIO 

POlONIAtO 
MAlu MAIA 
MArCIO dONISEtE 

lOPES 
MÁrCIO rOChA
MIChAEl AhrENS 
NIlVA luZ 
NÓbrEgA ArIMAtEIA 

SAlES 
OCtÁVIO WEbEr 
PAtrÍCIA PIAZZO 
rENAtA COrIZOlA 

YOShIdA 
rOdrIgO PEdrOSO 

gAbrIEllI 
SAMArA bAPtIStA 
SANdrA kArAOglAN
SIbElE AguIlAr O. 

gIOIOSA 
SuEllEN bArbOSA
SuSANA CErVEIrO
tAtIANA FukuhArA 

bOrgES 
thIAgO AOkI
tINA CASSIE 
VAlQuÍrIA PINhEIrO
VANESSA OgAWA 



SESC CAMPINAS
rua dom José I, 270/333 - bonfim 

CEP 13070-741 - Campinas - SP
tel.: +55 (19) 3737-1500

VISItAçãO
3 de dezembro de 2020 a 

28 de fevereiro de 2021 
erça a sexta, às 15h, 16h30, 18h e 19h30

Sábados às 10h, 11h30 e 13h

AgENdAMENtO
sescsp.org.br/campinas

youtube.com/sesccampinas
facebook.com/sescampinas

instagram.com/sescspcampinas
twitter.com/sesccampinas
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Imagens

VIStAS dA EXPOSIçãO NO SESC 24 dE MAIO, SãO PAulO
@Everton ballardin/Associação Cultural Videobrasil

(pp. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 36, 38)
 

FOtOS E StIllS dE ObrAS
Cortesia artistas (pp. 10, 14, 16, 18, 22, 24, 28, 32, 34, 38)

Cortesia Athr gallery, Jidá (p. 12)
Cortesia Jardim Miriam Arte Clube (p. 20)

Cortesia Pavão Filmes (p. 26)
Cortesia Andre luiz de luiz, Sueli Maxakali, Jesco von Puttkamer (p. 30)

Cortesia gui Mohallen (p. 36)
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