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Com o projeto Liberdade em movimento, a Fundação Iberê Camargo 
se dispõe a apresentar um conjunto artístico que contrasta com as 
linguagens artísticas tradicionais e, esperamos, demonstre ao público 
a amplitude das ações desenvolvidas por esta Instituição. Atenta às 
expressões mais contemporâneas de arte e cultura, a Fundação busca 
expandir os horizontes de sua sede e sua programação, sem perder o 
foco em seu artista patrono, instigando a re lexão e a discussão sobre as 
Artes Visuais.

JORGE GERDAU JOHANNPETER



De 30 de maio a 10 de agosto de 2014, a Fundação Iberê Camargo apresenta 
Liberdade em movimento. Com curadoria de Jacopo Crivelli Visconti, a exposição 
enfoca o caminhar como prática artística por meio de trabalhos que vão dos anos 
60 até os dias de hoje. Reunindo diferentes correntes artísticas e motivações, a 
exposição destaca a busca por uma arte em constante movimento, que resiste a 
se tornar um objeto de consumo.  
Os artistas apresentados trabalham com materiais frágeis e em constante 
transformação. Suas ações só podem ser compartilhadas em uma exposição por 
meio de documentos e registros, mas a experiência artística em si, no local e no 
momento em que ocorre, é sempre maior do que aquilo que é posteriormente 
apresentado ao público por meio de fotogra ias, vídeos ou textos. A saída desses 
artistas dos ateliês para as ruas constitui uma tentativa de estabelecer laços mais 
duradouros e profundos com a comunidade, vínculos que não se dão pela compra 
e venda do objeto acabado, mas pela participação e o movimento vivenciado. 
A Fundação Iberê Camargo agradece ao curador, às equipes, patrocinadores e 
demais colaboradores que permitiram a realização desse projeto.

FUNDAÇÃO IBERÊ CAMARGO
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Jacopo Crivelli Visconti

LIBERDADE EM MOVIMENTO “Caminhando é o nome que eu dei à minha última 
proposta. A partir daí, atribuo uma importância 
absoluta ao ato imanente realizado pelo participante”.1 
Apesar de ser umas das poucas obras, entre as aqui 
reunidas, em que o ato de andar é utilizado apenas 
como referência, e não levado a cabo isicamente 
pelo artista ou pelo público, a obra de 1963 de Lygia 
Clark é exemplar na maneira como é construída: o ato 
registrado nas fotos que documentam a ação constitui, 
de certa maneira, o roteiro que ela propõe para que 
os “participantes” a repitam. A obra consiste em uma 
ita de Moebius, que qualquer um pode criar dobrando 

uma tira de papel sobre si mesma, a ser depois cortada. 
Muito além da sua aparente simplicidade, trata-se de 
uma obra seminal, que desloca o centro da obra do 
objeto a ser contemplado para a ação a ser praticada 
pelo público. Trata-se, nesse sentido, de um trabalho 
que antecipa tanto as obras posteriores de Clark, que 
focariam cada vez mais a participação do público, 
inclusive com intuitos terapêuticos, quanto a própria 
história do ato de andar no âmbito da produção 
artística contemporânea. Apesar de ter sido adotado 
esporadicamente pelo menos desde o tempo do 
movimento dadá,2 o caminhar se consolida e difunde 
como prática artística a partir do inal da década de 
1960. É interessante lembrar que, mais ou menos 
nos mesmos anos, as últimas veleidades artísticas da 
Internacional Situacionista e de seu mâitre a penser 
Guy Debord, que exatos dez anos antes escrevera o 
clássico Teoria da deriva,3 evaporavam na urgência dos 
acontecimentos, substituídas por um engajamento 
político explícito e militante. Tanto pela necessidade 
de depender de registros, seja iconográ icos (isto é, na 
maioria das vezes, fotográ icos) e/ou textuais, quanto 
pela evidente proximidade com o universo literário, 
as ações dos artistas que, ao redor do mundo, se 
lançavam a andar sem muito mais do que “uma câmera 

 
 
 

Disponível em <http://www.
lygiaclark.org.br/arquivo_detPT.
asp?idarquivo=17>.

1

DEBORD, Guy. Théorie de la derive. 
Internationale Situationniste nr. 2, 
dezembro 1958. Versão portuguesa 
em BERENSTEIN JACQUES, Paola 
(org.). Apologia da deriva, escritos 
situacionistas sobre a cidade. Rio de 
Janeiro: Casa da Palavra, 2003, p. 87.

3

Ver CARERI, Francesco. 
Walkscapes, el andar como 
práctica estética. Espanha: 
Gustavo Gili, 2002, p. 68. 

2
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LYGIA CLARK

Caminhando, 1963
papel, cola e tesoura [paper, glue and scissors]
dimensões variáveis [variable dimensions]
cortesia  [courtesy]  Associação Cultural 
“O Mundo de Lygia Clark”
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na mão e uma ideia na cabeça” (como diria, em âmbito 
brasileiro e de uma perspectiva distinta, mas de certa 
maneira complementar, Glauber Rocha) lembravam 
signi icativamente as derivas situacionistas.4 O aspecto 
mais característico das ações levadas a cabo nesse 
período, contudo, e o que de maneira mais clara 
permite que elas sejam consideradas sintomáticas 
de um sentimento difuso mas coerente, apesar de 
não estruturado ou o icial, é a aspiração a uma arte 
entendida não como objeto comercializável, mas como 
ação social. É nesse contexto que precisa ser entendida 
a “escultura social” teorizada por Joseph Beuys, para 
quem in luir na maneira como as pessoas entendiam 
o mundo e se relacionavam com ele e entre elas, 
constituía a forma mais elevada de escultura. A partir 
(pelo menos) de Joseph Beuys, o campo expandido da 
escultura e, metonimicamente, da arte passa a incluir 
práticas e intervenções que visam agir exatamente 
no cerne das relações sociais. A célebre a irmação 
de Beuys que “todo homem é um artista” visava 
estimular a criatividade em todas as áreas da atividade 
humana, mas é evidente que, ao estender a condição 
de artista a todos os homens, cumpre também uma 
ação democratizante. É extremamente sintomático, 
no contexto dessas re lexões, que uma das imagens 
mais célebres do artista alemão o retrate exatamente 
no ato de andar, mais precisamente caminhando em 
direção à câmara. Sobreposta à imagem, a escrita 
“la rivoluzione siamo noi” (a revolução somos nós) 
enfatiza a igualdade, quase a comunhão entre o artista 
e o resto da sociedade, e sintetiza a relação indissolúvel 
entre revolução e marcha, algo que o próprio termo 
“movimento”, no cruzamento altamente simbólico de 
suas diversas acepções, explicita de maneira evidente. 

 

Por outro lado, é interessante notar 
que as derivas situacionistas não são 
quase nunca citadas pelos artistas. É 
mais do que provável, inclusive, que 
os americanos (tanto do Norte como 
do Sul), ignorassem por completo 
as experiências situacionistas, 
que foram, de fato, redescobertas 
criticamente, principalmente fora 
da França, muito tempo depois de 
realizadas. 

4

JOSEPH BEUYS

La Rivoluzione siamo noi, 1972
impressão sobre papel vegetal 
[print on vellum]
107 x 184 cm
 col. Paola Colacurcio
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Entre a segunda metade dos anos 60 e a primeira dos 
70, e sem que seja possível traçar relações diretas 
ou reconstruir de maneira clara o luxo das iliações 
e in luências, mas de maneira quase rizomática, 
essas preocupações se tornariam centrais em grande 
parte da produção artística, numa escala mundial. 
Nas palavras da crítica americana Lucy Lippard, que 
escreveu um livro fundamental sobre o processo de 
surgimento e consolidação de práticas conceituais, 
“parecia que esses artistas seriam, fatalmente, livres 
da tirania do status de commodity e do mercado”.5 
Obras como “um xerox que faz referências a um evento 
já acontecido e não presenciado, um conjunto de 
fotogra ias que documenta uma situação ou condição 
efêmera, um projeto de uma obra a não ser realizada 
nunca, por palavras ditas e não registradas”,6 eram 
exatamente o que produziam nesses anos os artistas 
para quem o ato de andar representava a todos os 
efeitos uma estratégia artística. 

Aproximadamente nos mesmos anos em que o artista 
tcheco Jirí Kovanda tomava como cenário para suas 
ações a cidade de Praga, com cujos transeuntes o artista 
se chocava, até literalmente, e por cujas ruas e praças 
ele andava, corria ou fugia, Lotty Rosenfeld percorria 
e marcava as estradas do Chile, em um protesto 
silencioso e poético contra o regime de Pinochet. Se 
ações como essas re letem, de maneira mais ou menos 
explícita, o clima político em que foram concebidas, 
é fascinante notar como o deslocamento irmava-se 
como técnica artística também em contextos menos 
con lituosos. A obra seminal do inglês Richard Long, A 
Line Made by Walking (1967), por exemplo, consiste em 
nada mais do que o seu título declara: uma linha feita 
na grama pelo artista através do simples ato de andar, 
repetidamente, sobre ela. A Line Made by Walking, 
como outras obras realizadas nos anos sucessivos 
por Long (entre elas England, de 1968, em que duas 

LIPPARD, Lucy. Six Years: the 
Dematerialization of the Art 
Object from 1966 to 1972. EUA: 
Praeger, 1973, p. 263.

5

 Ibidem.6

RICHARD LONG

England, 1968
fotografia e texto 
[photography and text]
87 x 130 cm
cortesia do artista e da Lisson Gallery
[courtesy of the artist and the Lisson Gallery]
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linhas são“desenhadas” colhendo margaridas num 
campo), responde ao mesmo desejo de desvincular 
o ato criativo das amarras e das imposições do 
mercado, que caracteriza outras ações examinadas 
até aqui, ao passo que se insere na tradição inglesa da 
profunda ligação com o território, e parece resgatar, 
por exemplo, as míticas ley lines.7 Se compararmos as 
ações de Long ou de Hamish Fulton, para citar apenas 
outro artista inglês, com as obras mais emblemáticas 
dos artistas da land art americana, como a Spiral Jetty 
(1970) de Robert Smithson, ica evidente a diferença 
ontológica na relação com a natureza e o território: 
por um lado homens que se limitam, basicamente, 
a caminhar sobre a terra, sem qualquer desejo de 
modi icá-la, por outro, máquinas, obras mastodônticas 
e grandes transformações da paisagem. Mas artistas 
como Smithson, por exemplo na série dos Non-sites, 
ou Denis Oppenheim, com trabalhos como os incluídos 
nesta exposição, operavam no mesmo contexto 
programaticamente desinteressado numa produção 
artística comercializável e focado, em primeiro lugar, na 
criação de relações sociais, seja de maneira metafórica 
ou direta. Para produzir os trabalhos da série Ground 
Mutations (1969-72) por exemplo, Oppenheim utilizou 
sapatos modi icados de maneira a deixar impressas, na 
neve, umas linhas, com as quais o artista juntava seus 
passos aos dos outros transeuntes. As marcas eram 
depois registradas fotogra icamente e esse registro 
passava, em última instância, a constituir a obra. 

 
É chamado de ley lines, no seu 
conjunto, o emaranhado de linhas, 
invisíveis, que percorreriam o país 
de lado a lado, descoberto pelos 
celtas e cultuado, a partir de então, 
por andarilhos e psicogeógrafos. 
Para uma descrição mais 
detalhada, ver COVERLEY, Merlin, 
Psychogeography. Reino Unido: 
Pocket Essentials, Herts, 2006, p. 63.

7

DENNIS OPPENHEIM

Ground Mutations - Shoe Prints, 1969
fotografia p&b e colorida, mão carimbada,
mapa aéreo e texto [b&w and color photography, 
hand stamped, aerial map and text]
col. A. P. Oppenheim
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DENNIS OPPENHEIM

Gallery Transplant, 1969
fotografia colorida, mão carimbada em mapa aéreo, 
fotografia de planta baixa e texto 
[color photography, hand stamped aerial map, 
photographic floor plan and text]
col. A. P. Oppenheim

DENNIS OPPENHEIM

Preliminary Test for 65’ Vertical Penetration, 1970
video p&b, mudo, 13 min., convertido para o formato digital
[videotape b&w, silent, 13 min., converted to digital format]
col. A. P. Oppenheim
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O con lito entre a unicidade e a efemeridade da ação, 
e o registro que, apesar de incompleto e parcial, é o 
que sobra dela e passa a ser conhecido pelo público 
constitui, sem dúvida, uma das idiossincrasias mais 
fascinantes e inegáveis do âmbito do movimento. 
Qualquer relato ou registro de uma ação é, por sua 
própria natureza, parcial, já que condensa algo muito 
maior: uma ação com uma determinada duração no 
tempo e extensão no espaço, um desenvolvimento, 
um acúmulo de experiências. Se considerarmos 
que, a partir do inal dos anos 60, muitos artistas 
passaram a orientar suas práticas artísticas para a 
criação de situações a serem vivenciadas pelo público 
em primeira pessoa, isto é, isicamente e com todos 
os sentidos, e não apenas esteticamente, torna-se 
evidente a fatal incompletude de qualquer registro. 
Em 1970, Artur Barrio realizou uma das suas ações 
mais célebres, 4 dias 4 noites, que consistiu numa 
deriva solitária e alucinada, sem rumo nem objetivos 
pré-de inidos, por vários bairros do Rio de Janeiro. 
No relato composto logo após a ação, o artista 
anunciava o desejo de escrever um CadernoLivro8 de 
400 páginas sobre a experiência, mas o que acabou 
produzindo são dois cadernos com as folhas coladas, 
o que torna impossível saber o que há dentro, quase 
um ato de rendição ao silêncio, uma admissão da 
impossibilidade de se criar um registro que desse 
minimamente conta da carga dionisíaca e explosiva da 
ação. Um dos aspectos que certamente incomodava o 
artista é a consideração que o registro cria um instante 
pregnante, no sentido dado à expressão por G. E. 
Lessing em seu célebre ensaio sobre o Laocoonte,9 já 
que passa a ser o átimo que resume o evento inteiro. 

 

CadernoLivro é o nome dado 
por Barrio a seus cadernos de 
anotações, de onde saem e para 
onde con luem muitas das ideias 
que dão origem às (ou derivam 
das) instalações e ações.

8

LESSING, G. E. Laocoonte. Ou 
sobre as fronteiras da poesia e 
da pintura (1766). São Paulo: 
Iluminuras-Secretaria de Estado 
da Cultura, 1998.

9

ARTUR BARRIO

4 dias 4 noites - Livro II, 1970
nanquim e fita adesiva sobre caderno
[China ink and tape on notebook]
21 x 15 x 3 cm
col. Gilberto Chateaubriand, 
Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro
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Isso é particularmente evidente no caso de registros 
fotográficos, mas vale também para vídeos ou relatos. 
A grande diferença em relação à pintura ou escultura 
clássicas, alvos da análise de Lessing, é que em ações 
como as examinadas até aqui, não existem momentos 
culminantes. De certa maneira, o instante pregnante 
de uma ação, aquele que o registro deveria captar, é 
exatamente o mais anônimo, o mais banal: aquele 
que passaria, em condições normais, absolutamente 
despercebido. Apesar de não desfazer o nó górdio da 
intricada relação entre ações artísticas e sua posterior 
apresentação através de registros, essas considerações 
contribuem para explicar a evidente banalidade 
da maioria das fotos, vídeos e relatos de derivas, e 
rati icam, como num silogismo inquestionável, sua 
aspiração ao nada: como a ação não é voltada para 
um im, isto é, para a criação ou consecução de algo, 
a pobreza estética, a banalidade quase tediosa de 
seu registro acabam dando conta exatamente dessa 
vacuidade, dessa ausência. 

Se os registros, mesmo quando banais e anônimos, 
contradizem a ênfase dos artistas na transitoriedade 
da ação, é interessante ressaltar também como é 
recorrente o uso de materiais bastante simbólicos 
exatamente da efemeridade. Poucos anos antes das 
Ground Mutations de Dennis Oppenheim, uma das 
primeiras ações de Richard Long, Snowball Track 
(1964), consistiu numa simples linha feita rolando uma 
bola na neve.10 Talvez pensando nessa obra seminal, 
Francis Alÿs, mais de 30 anos mais tarde, criaria o 
que pode ser considerado seu negativo, ao deixar um 
rastro quase invisível empurrando um bloco de gelo 
pelas ruas tórridas da Cidade do México até derretê-
lo por completo, na célebre ação registrada no vídeo 
Sometimes Making Something Leads to Nothing (1997). 

 

 Inevitavelmente fadada a 
um rápido desaparecimento, 
segundo a lenda a obra teria 
valido a Long a expulsão do 
West of England College of Art, 
onde estudava, por sua teimosia 
em insistir em que fosse 
considerada uma obra de arte.

10

FRANCIS ALŸS 
Sometimes Making Something Leads to Nothing, 1997
vídeo documental de uma ação, Cidade do México, 4:59 min
[video documentation of an action, Mexico City, 4:59 min]
cortesia [courtesy ] David Zwirner, New York/London
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Por um lado, evidentemente, a obra de Alÿs parte de 
premissas análogas às de Long, ao propor uma ação que, 
pelo viés do derretimento, tem o nada como seu objetivo 
último. Por outro, porém, pode-se dizer que Alÿs leva 
essas premissas até as suas últimas consequências, 
porque diferentemente do que acontece com as linhas 
“desenhadas” por Long na neve, na grama ou num 
campo de margaridas, no caso de Alÿs as coisas não 
tornarão a seu estado natural: o vazio criado por ele 
é irreversível. Outra obra que enfatiza a importância 
do momento da ação em relação ao seu registro é 
Landmarks (Footprints) (2002), de Jennifer Allora e 
Guillermo Calzadilla, que criaram solas de plástico 
para serem acopladas aos sapatos dos participantes 
em manifestações contra os exercícios militares em 
Vieques, Puerto Rico. Ao pisar, os manifestantes 
deixavam lábeis mensagens de protesto no chão, mas 
o que importava mesmo para os artistas era o ato, o 
movimento: “quando os militares iam soltar bombas, 
as autoridades faziam um anúncio, e a área era rodeada 
de polícia militar para não deixar ninguém entrar. Se 
alguém entrasse (os militares tinham sensores para 
detectar o calor do corpo) por lei o bombardeio tinha 
que cessar. Portanto, a desobediência civil consistia 
apenas nisso: entrar no espaço. Caminhar, nesse lugar, 
adquiria um sentido mais denso. Deixar uma marca 
ou um rasto na areia queria dizer contestar, recusar e 
atacar criticamente o signi icado “o icial” do lugar”.11 
Minar à base o signi icado o icial de um lugar é o que 
fazem a maioria das obras incluídas na exposição e, 
em geral, a maioria das obras que remetem a algum 
tipo de movimento. É evidente que isso não se dá 
sempre através de demonstrações tão contundentes e 
politicamente engajadas como as de Allora e Calzadilla 
em Vieques, mas é inegável que mesmo obras 
aparentemente mais pací icas, acabam transformando 
muito a percepção que se tem do lugar onde acontecem, 
e conferem-lhe “um sentido mais denso”. 

 Declaração dos artistas em 
ALLORA, Jennifer, CALZADILLA, 
Guillermo. 1.000 words: Allora 
and Calzadilla talk about three 
pieces in Vieques. Artforum, 
março 2005.

11

ALLORA E CALZADILLA

Landmarks (Footprints), 2002
24 fotografias (digital c-print)
[24 photographs (digital c-print)]
51 x 61 cm 
cortesia dos artistas e da Lisson Gallery
[courtesy of the artists and Lisson Gallery]
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As ações levadas a cabo pelo coletivo russo Kollektivnye 
Deystviya [Ações Coletivas], fundado por Andrei 
Monastyrski nos anos 70, aconteciam quase sempre 
na natureza aberta e dura dos arredores de Moscou, e 
é claro que o intuito principal era exatamente criar nos 
participantes e observadores das ações (a diferença, 
cabe dizer, é quase inexistente no caso do grupo) uma 
sensação viva e duradoura do ambiente em que elas 
se desenvolviam. A pessoa que adentrava uma loresta 
segurando na mão um io que se desenrolava de um 
carretel a quilômetros de distância, por exemplo, 
carregava consigo certamente as memórias de fábulas 
e lendas,12 mas é da sobreposição e fusão do registro 
narrativo ou literário com a realidade tangível do 
lugar que surge o impacto da obra. A proximidade do 
universo literário com o âmbito das derivas artísticas 
é inegável e extremamente fértil:13 o ato de andar, 
que na maioria dos casos não visa a nenhum objetivo 
prático, cria o espaço e até a necessidade de um relato. 
Os vários meios que os artistas podem utilizar para 
difundir a ação realizada (ou, em alguns casos, apenas 
planejada), isto é, fotos, vídeos, anotações, objetos 
encontrados ou uma combinação disso tudo, nada 
mais são, de fato, que relatos, versões atualizadas de 
topoi literários como a fábula ou o conto de viagem. 
12 

Para uma análise mais 
aprofundada dessa questão, 
veja-se CRIVELLI VISCONTI, 
Jacopo, Novas derivas. São 
Paulo: Martins Fontes, 2014 
(a ser lançado).

13

As mesmas lembranças 
suscitadas por outra obra 
de Francis Alÿs, Fairy Tales 
(1998), em que o artista 
caminhava pelas ruas de 
Estocolmo, vestindo um 
casaco de lã donde uma 
linha, presa no ponto de 
onde ele tinha saído, ia se 
desenrolando, até desfazê-lo 
completamente.

12

ANDREI MONASTYRSKI  E AÇÕES COLETIVAS  

Description of an Action, 1984
fotografia [photography]
col. do artista [artist coll.]
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ANDREI MONASTYRSKI  E AÇÕES COLETIVAS  

Time of Action, 1978
fotografia [photography]
col. do artista [artist coll.]
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ANDREI MONASTYRSKI  E AÇÕES COLETIVAS  

The Appearance, 1976
fotografia [photography]
col. do artista [artist coll.]



39

ANDREI MONASTYRSKI  E AÇÕES COLETIVAS  

Gazing at the Waterfall, 1981
fotografia [photography]
col. do artista [artist coll.]
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ANDREI MONASTYRSKI  E AÇÕES COLETIVAS  

Ten Appearances, 1981
fotografia [photography]
col. do artista [artist coll.]
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ANDREI MONASTYRSKI  E AÇÕES COLETIVAS  

People Strolling in the Distance Are
Extra Element of the Action, 1989
fotografia [photography]
col. do artista [artist coll.]
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A coleção de publicações realizadas por André Severo 
e Maria Helena Bernardes para complementar ou dar 
vazão ao material coletado e às re lexões oriundas das 
ações realizadas por eles no âmbito do projeto Areal 
são extremamente representativas dessa proximidade 
do andar artístico com o universo da escrita num 
sentido amplo, inclusive pela variedade de registros 
abordados: conversa, poema, análise crítica, re lexão, 
diário de viagem... Apesar de incluir também registros 
em outros suportes, como vídeos ou as fotogra ias 
das ações realizadas por André Severo para o projeto 
Migração (2002-03), aqui incluídas, é inegável que 
é no âmbito e através da escrita que o projeto se 
 encerra, chegando à sua culminação, como se desde 
o momento da ação (individual ou em dupla, mas de 
qualquer maneira não concebida para ser vivenciada 
de maneira direta por um público amplo) o objetivo 
dos artistas fosse, efetivamente, chegar a transformar 
o ato num conto, numa história a ser contada e, assim, 
lembrada. 

ANDRÉ SEVERO

Migração, 2002-2003
registros de ação em filme e fotografias
[register of actions with a film and photographies]
dimensões variáveis [variable dimensions]
cortesia do artista [courtesy of the artist]
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A memória do andar, memória que guardam o corpo 
e a mente, é o ponto de partida da obra Corridoio 
(perimetro da percorrere 93 volte e mezza oppure 37), 
realizada por Francesco Arena pela primeira vez em 
2012, e instalada aqui em nova versão. O tamanho 
da obra (870 x 200 cm) é exatamente o mesmo do 
perímetro do corredor da casa dos avós do artista, que, 
quando criança, Arena percorria tomando o maior 
cuidado para nunca sair do percurso que os ladrilhos 
desenhavam no chão. Mas, rati icando a maneira como, 
através do andar, os artistas apontam para a criação 
de uma comunidade, e para questões universais, a 
obra não se encerra na lembrança pessoal. O artista 
permite que o público suba na obra e caminhe nela, 
mas com a obrigação de percorrer o perímetro 93 
vezes e meia, equivalentes a 2.000 metros, a distância 
que, na ilha de Lampedusa, os migrantes provenientes 
da África têm de percorrer do porto até o centro de 
acolhida; ou então 37 vezes, equivalentes a 800 metros, 
cumprimento do túnel cavado em 1993, durante o 
cerco a Sarajevo, pelos assediados, que conseguiram 
trazer assim comida para sobreviver e resistir. 

FRANCESCO ARENA

Corridoio, 2013
instalação [installation]
870 X 200 cm  
cortesia do artista e Monitor Gallery, Roma 
[courtesy of the artist and Monitor Gallery, Roma]
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A ideia de fronteira é recorrente no âmbito das obras 
que fazem do movimento seu elemento central. Que 
se trate de uma fronteira física ou apenas mental, de 
memórias ou de barreiras físicas, o lugar onde um país 
acaba e outro começa, e as regras que definem quem e 
o que pode transitar de um para o outro são assuntos 
bastante explorados na produção contemporânea, 
talvez até, inconscientemente, pela velocidade e 
frequência cada vez maior com que obras e artistas 
se deslocam. Um dos exemplos mais emblemáticos 
da riqueza de signi icados que podem surgir do 
cruzamento de uma fronteira ou da impossibilidade 
desse cruzamento é, sem dúvida, Where We Come 
From, de Emily Jacir. Palestina, mas com um passaporte 
norte-americano que lhe permitia circular com uma 
liberdade negada a compatriotas seus no exílio, Jacir 
se colocou, para esse trabalho, a disposição deles, 
perguntando: “Se eu pudesse fazer qualquer coisa para 
você, em qualquer lugar da Palestina, o que seria?” 
Seguindo à risca as instruções recebidas, a artista 
passou meses tornando reais desejos alheios, desde 
os mais prosaicos, como “vá até o correio israelense 
em Jerusalém e pague minhas contas de telefone”, até 
outras que, em sua aparente simplicidade, revelam a 
imensidão da saudade: “beba a água no povoado dos 
meus pais”. 

EMILY JACIR

Where We Come From, 2001-2003
passaporte norte-americano, 30 textos, 32 c-prints e 1 vídeo
[american passport, 30 texts, 32 c-prints and 1 video]
dimensões variáveis [ dimensions variable]
© Emily Jacir
cortesia [courtesy] Alexander and Bonin, New York
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EMILY JACIR

Where We Come From, 2001-2003
detalhe [detail] If I could do anything for you, anywhere in Palestine, what would it be?
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EMILY JACIR

Where We Come From, 2001-2003  
detalhe [detail] Abier
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EMILY JACIR

Where We Come From, 2001-2003  
detalhe [detail] Amal





54

EMILY JACIR

Where We Come From, 2001-2003  
detalhe [detail] Hana
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EMILY JACIR

Where We Come From, 2001-2003  
detalhe [detail] Jihad
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EMILY JACIR

Where We Come From, 2001-2003  
detalhe [detail] Marie-Therese





60

EMILY JACIR

Where We Come From, 2001-2003  
detalhe [detail] Munir
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EMILY JACIR

Where We Come From, 2001-2003  
detalhe [detail] Rizek
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EMILY JACIR

Where We Come From, 2001-2003  
detalhe [detail] Sonia
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EMILY JACIR

Where We Come From, 2001-2003  
detalhe [detail] Zina
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EMILY JACIR

Where We Come From, 2001-2003  
detalhe [detail] Ibrahim
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Ao re letir sobre as idiossincrasias e os paradoxos da 
mesma fronteira, o coletivo interdisciplinar italiano 
Multiplicity criou, aproximadamente nos mesmos 
anos, a obra Solid Sea: The Road Map, um vídeo em 
dois canais, que mostra duas viagens completamente 
distintas, apesar de terem a mesma origem e o mesmo 
destino. Os itinerários seguidos são forçosamente 
diferentes: a primeira viagem é feita acompanhando 
uma pessoa com passaporte israelense, a segunda com 
uma pessoa com passaporte palestino. No primeiro 
caso, a viagem dura pouco mais de uma hora; no 
segundo, quase seis. 

MULTIPLICITY

Solid Sea: The Road Map, 2003
projeção de vídeo [video projection] 
dimensões variadas [variable dimensions]
col. do artista [artist coll.]  



71



72

Quando os homens não podem atravessar as 
fronteiras, a solução é recorrer aos objetos, para 
que sejam eles a levar a mensagem que se quer 
transmitir. Em 1970, Cildo Meireles iniciava uma 
série de obras coletivamente intituladas Inserções em 
circuitos ideológicos, que consistia em se apropriar de 
objetos de uso generalizado e carregados de valores 
simbólicos extremamente marcados, como cédulas 
de dinheiro ou garrafas de Coca-Cola, tornando-os 
veículos de difusão de mensagens de resistência 
ao regime militar ou, de maneira mais ampla, ao 
próprio sistema capitalista. Não se tratava, neste 
caso, de cruzar isicamente uma fronteira, quanto 
de se in iltrar silenciosamente no campo inimigo. 
Depois de carimbar as cédulas com a pergunta “Quem 
matou Herzog?”, por exemplo, ou de escrever nas 
garrafas de Coca-Cola, na mesma tipogra ia da marca, 
a frase “Yankees go home”, o artista as recolocava em 
circulação, consciente e programaticamente abrindo 
mão de qualquer pretensão autoral. Trata-se, como 
é evidente, de uma obra clandestina, no sentido 
tanto literal quanto metafórico do termo, enquanto 
aponta para uma insurreição, e pressupõe e exige 
consequentemente um grau bastante elevado de 
segredo, e ao mesmo tempo remete quase literalmente 
à igura do clandestino, isto é, o passageiro incógnito 
e quase invisível que, feito um parasita, se aproveita 
de uma estrutura ou infraestrutura preexistente, 
apesar de não seguir suas regras ou até de se opor 
frontalmente a elas. 

CILDO MEIRELES

Inserções em circuitos ideológicos, 1970
garrafas de Coca-Cola, decalque em silk screen
[Coca-Cola bottles, silkscreen tracing]
col. particular [private coll.]  
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Para sua série em desenvolvimento Destination, 
iniciada em 2009, Meriç Algün Ringborg pesquisa 
os itens que podem ser importados de acordo com a 
legislação de cada país, e os dispõe no chão do espaço 
expositivo como uma espécie de natureza-morta que 
ao mesmo tempo celebra e parodia a legislação que, 
ao dar-lhe forma ísica e tangível, a própria obra torna 
surreal. 

MERIÇ ALGÜN RINGBORG

Destination: Brazil, 2014
instalação [installation]
dimensões variáveis [variable dimensions]
col. do artista [artist coll.]
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Como para Algün Ringborg, que saiu da sua Turquia 
natal para morar na Suécia, e fez das di iculdades dessa 
mudança o tema de alguns trabalhos extremamente 
precisos e ao mesmo tempo comoventes, para vários 
artistas falar de fronteiras quer dizer tangências 
ou rememorar episódios pessoais ou familiares 
extremamente traumáticos. No ano passado, por 
exemplo, Runo Lagomarsino refez a viagem de ônibus, 
de Buenos Aires até o porto do Rio de Janeiro, que seu 
pai izera quase 40 anos antes, para de lá embarcar 
para Suécia e para o exílio onde já estavam a mãe e 
a irmã mais velha do artista. Na sua viagem, Runo 
carregava os medos e as dúvidas do pai, e também 
um rolo de ilmes que, ao chegar ao Rio de Janeiro, 
abriu para que o sol carioca os revelasse, deixando-os 
brancos e puros, abertos para um futuro ainda para 
escrever, pura potência, como os passaportes de uma 
das obras mais célebres de Felix Gónzalez-Torres: 
uma pilha de folhas de papel em branco, das quais os 
visitantes eram autorizados a levar uma consigo. 

RUNO LAGOMARSINO

Crucero del Norte,  2013
impressão [printing]
20 x 30 cm cada [each]
col. Eduardo e Tatiana Boueiri
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A aspiração ao branco, ao vazio, perpassa, de maneira 
silenciosa mas inegável, boa parte das obras em que o 
movimento é presente, seja como ato ou como premissa, 
e que tendem, portanto, a tornar-se frequentemente 
quase invisíveis. É o caso de May 2010, de Mario 
Garcia Torres, uma obra composta por um único slide, 
completamente branco, que o artista carregou no 
bolso cada dia ao longo de um mês (maio de 2010) 
e que durante esse tempo acabou naturalmente por 
riscar-se, sendo esses riscos o que público de fato vê 
quando olha para a obra. Mais uma vez, apesar de 
provavelmente involuntária, a relação com o universo 
da fábula é evidente: os riscos no slide são os rastos 
do movimento do artista, o equivalente das pegadas 
de Dennis Oppenheim na neve, da cruz desenhada por 
Richard Long num campo de margaridas, e talvez até 
das migalhas espalhadas por João e Maria para achar o 
caminho de volta para casa...

MARIO GARCIA TORRES

December 2007, 2007
negativo p&b arranhado em slide montado
[scratched b&w negative on slide mount]
cortesia do artista and Taka Ishii, Tokio
[courtesy of the artist and Taka Ishii, Tokio ]
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O equivalente sonoro da obra de Mario Garcia Torres 
é um vinil lançado por Christian Marclay em 1985 (e 
reeditado em 1999 como CD): Record Without a Cover. 
Vendido sem capa, era concebido como um receptor 
para os inevitáveis arranhões e rasuras provocados 
pelo transporte até as lojas, que eram considerados 
por Marclay parte da obra. O vinil tornava-se, assim, 
não apenas um meio para reproduzir o som, mas, antes 
disso, um instrumento capaz de canalizar a energia do 
mundo e enfatizar o valor de sons casuais, numa clara 
referência à imprescindível lição de John Cage.

CHRISTIAN MARCLAY

Record Without a Cover, 1985
vinil sem capa [vinyl without a cover]
col. particular [private coll.]
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A disposição para entregar o aspecto inal da obra 
ao acaso, pelo viés da intervenção mais ou menos 
direta dos outros (ou do próprio mundo), é outra 
característica recorrente nas obras que envolvem o 
movimento. Seminal, nesse sentido, é a série iniciada 
por Stanley Brouwn em 1960, e intitulada This Way 
Brouwn: “Stanley Brouwn está em algum lugar da 
Terra.  Ele pede a um transeunte para desenhar 
num papel o caminho para outro ponto da cidade. O 
próximo transeunte também lhe mostra o caminho. 
O 24o, o 11.000o transeunte também lhe mostram o 
caminho. This Way Brouwn. / Um This Way Brouwn é 
produzido no tempo em que o transeunte demora em 
dar a sua explicação. Não tem segundos pensamentos, 
não tem acabamentos ou melhoras posteriores. /O 
conjunto de ruas, praças, alamedas, etc. afunda mais 
e mais numa rede de This Way Brouwn. Todas as 
direções são sugadas daí. Não levam a lugar nenhum. 
São já envolvidas, capturadas no meu trabalho. 
Estou concentrando a direção de todos os caminhos 
possíveis no meu trabalho. Eu sou o único caminho, a 
única direção. Me tornei uma direção”. 14 

Declaração do artista em: 
This Way Brouwn. 25.2.61 
– 26.2.61. Zeichnungen 1. 
New York-Cologne: Verlag-
Gebruder König, 1971.

14
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A transformação do artista na direção em que caminha, 
poder-se-ia dizer, é a aspiração de todas as derivas. Ariel 
Orozco deu forma concreta a esse desejo de fundir-se 
com a cidade por onde caminhava, nesse caso Cidade do 
México, na obra Yo paso por la ciudad, y la ciudad pasa 
por mi (2005): ao longo de três dias, pediu às pessoas 
que encontrava na rua para trocar de roupa com ele, 
até acabar com roupas completamente distintas das 
com que havia começado a caminhar. Evidentemente, 
as roupas marcam as diferenças sociais: ao trocar 
suas roupas com as de pessoas desconhecidas, Orozco 
aspira a uma fusão autenticamente democrática, a uma 
simbiose real com o corpo social da cidade. Um corpo 
social, isto é, anônimo e quase invisível, exatamente 
porque as enormes diversidades não permitem que 
seja apreendido como uma unidade. 

ARIEL OROZCO

Yo paso por la ciudad y la ciudad para por mi, 2005
6 fotografias [6 photos]
col. Gonzalo Mendez
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Mas apesar de caminhar sozinhos, os habitantes das 
cidades se movem juntos: em sua riquíssima história 
do ato de andar, Rebecca Solnit fala em “communal 
solitude of urban walkers” [em tradução livre: “a 
solidão compartilhada dos andarilhos urbanos”], 
uma frase bastante poética, que aponta de maneira 
extremamente concisa para a fértil idiossincrasia das 
derivas: esse seu dar-se frequentemente em completa 
solidão, apontando, contudo, para a construção de 
uma sociedade. Ainda segundo a escritora americana, 
“andar é apenas o início da cidadania, mas através 
desse ato o cidadão conhece a sua cidade e os outros 
cidadãos, e passa a habitar realmente a cidade, e não 
uma pequena parte privatizada dela”.15 É possível que 
resida exatamente aqui a chave para compreender 
como uma atividade individual, o ato de andar 
sozinho, possa tornar-se um ato autenticamente social 
e, portanto, intrinsecamente político: “‘para as ruas’ é 
o clássico grito da revolução urbana, porque é na rua 
que as pessoas se tornam o público, e onde ica seu 
poder”. 16 A série de fotogra ias aéreas e desenhos em 
que Clarissa Tossin evidencia as trilhas espontâneas 
que se formam, em Brasília, em aberta contraposição 
e contravenção ao traço livre e poético, mas raramente 
prático, de quem desenhou a capital, sintetizam 
perfeitamente as considerações de Solnit, e a ideia 
central da exposição: o movimento é o caminho para 
a liberdade. 

 
 

SOLNIT, Rebecca. Wanderlust: 
a History of Walking. EUA: 
Penguin, 2000, p. 176. 

15

 Ibidem.16

CLARISSA TOSSIN

Brasília by Foot/ Brasília a pé, 2009
impressão a jato de tinta e serigrafia com tinta de 
terra de Brasília 
[ink jet printing and screen printing with earth 
from Brasilia]
45,5 x 35,5cm e [and] 76 x 51 cm
cortesia da artista e Sicardi Gallery
[courtesy of the artist and the Sicardi Gallery]
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ALLORA E CALZADILLA  

Jennifer Allora nasce no ano de 1974 na cidade da Filadél ia, 
EUA. Guillermo Calzadilla nasce em 1971 na cidade de Havana, 
Cuba. O casal atualmente vive e trabalha na cidade de San Juan, 
Porto Rico.

Allora obtém o grau de bacharel pela Universidade de 
Richmond (1996). Entre 1998 e 1999 participa da residência 
artística do Whitney Independent Study Program, em Nova 
Iorque. Completa sua formação acadêmica, no período de 2001 
a 2003, com o grau de mestre pelo Massachusetts Institute of 
Technology (MIT). Calzadilla, também no ano de 1996, obtém o 
grau de bacharel em artes plásticas pela Escuela de Belas Artes 
de San Juan, Porto Rico. Estuda, ao longo de 1998, na Skowhegan 
School of Painting and Sculpture, em Nova Iorque. Durante o 
período de 1999 a 2001, completa seus estudos de mestrado 
em artes plásticas pela Bard College, em Annandale-on-Hudson, 
Estado de Nova Iorque. 

O casal de artistas começa a trabalhar em parceria em 1995 
e, desde então, tem uma vasta produção, sempre interessado em 
experimentar com diferentes mídias e materiais. Já de início, os 
trabalhos se apresentam como híbridos de escultura, fotogra ia, 
performance, vídeo e som. No que tange à temática das obras, 
ambos se interessam por questões como autoria, nacionalidade, 
fronteiras e democracia, procurando estabelecer relações entre 
os objetos e seus signi icados.

A primeira mostra individual de Allora e Calzadilla, “Charcoal 
Dance Floor”, ocorre em 1997, na Galeria Luigi Marrozzini, em 
San Juan, Porto Rico. E a partir desse momento, o casal começa a 
participar de diversas mostras, tanto individuais como coletivas, 
nacionais e internacionais. Entre elas estão as individuais no 
Walker Art Center, em Minneapolis (2004); na Kunsthalle, em 
Zurique e na Renaissance Society, na Universidade de Chicago, 
ambas em 2007. No ano de 2006 são inalistas do Prêmio 
Hugo Boss do Museu Guggenheim e do Prêmio Nam June Paik. 
Representam os Estados Unidos na 54ª Bienal de Veneza, em 
2011, quando também participam da mostra Performance 9 
no MoMA, em Nova Iorque e, no ano seguinte, da Documenta 
13, em Kassel, na Alemanha. No Brasil, a dupla tem trabalhos 
participantes na 24ª Bienal Internacional de São Paulo (1998); na 
Utopia Station do Fórum Social Mundial, realizado na cidade de 
São Paulo (2005) e na 6ª e 9ª Bienal do Mercosul, em Porto Alegre, 
nos anos de 2007 e 2013 respectivamente.

 

Nasce em 1974, na cidade de Porto Alegre, Brasil. Vive e 
trabalha em Porto Alegre.

André Severo realiza sua formação acadêmica na Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, tendo concluído a 
graduação em artes plásticas no ano de 1998 e o mestrado em 
poéticas visuais em 2007.

Em 2000, juntamente com Maria Helena Bernardes, dá início 
ao projeto Areal, uma ação de arte contemporânea em que busca 
experiências transitórias e deslocadas dos centros urbanos e suas 
instituições culturais. Publica Consciência errante, quinto volume 
do Documento Areal (2004).

Elabora o projeto Lomba alta (2007), no qual oferece um 
programa de residência em uma fazenda na região central do 
Estado do Rio Grande do Sul, onde procura possibilitar a realização 
de re lexões artísticas enfatizando a experiência do fazer criativo 
e re lexivo compartilhado. No ano seguinte, desenvolve, junto com 
Marcelo Coutinho, o projeto Dois vazios, que traça aproximações 
entre as artes plásticas e o cinema e também entre o pampa 
gaúcho e o sertão nordestino. Como parte de seu envolvimento 
com o projeto pedagógico da Bienal do Mercosul (2009), publica 
Histórias de península e praia grande/Arranco, trabalho realizado 
com a parceria de Maria Helena Bernardes, com diversas 
narrativas orais colhidas na metade sul do Rio Grande do Sul e 
também um ilme que traduz em imagens a motivação do projeto.

Em 2010, realiza a curadoria da mostra “Horizonte expandido”, 
mais uma vez com a colaboração de Maria Helena Bernardes, 
trazendo para a cena gaúcha e brasileira um contato maior com 
obras e registros de experiências artísticas radicais e inaugurando 
um novo debate acerca do lugar da arte contemporânea, sua 
manifestação e diferentes formas de contato com o público. 
Ainda nesse ano, lança a obra Soma, livro que faz o registro da 
experiência de errância, enfocando os possíveis confrontos entre 
o exercício ísico e a paisagem local. Esse trabalho também é um 
desdobramento do projeto Areal. Nesse ano, o artista é indicado 
ao Prêmio IP de Arte.

 

ANDRÉ SEVERO
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ARIEL OROZCO

Nasce em 1979, em Sancti Spiritus, Cuba. Vive e trabalha na 
Cidade do México.

Dá início à sua formação ainda na província de Sancti Spiritus, 
graduando-se pela Escuela Profesional de Artes Plásticas, em 
Trinidad, no ano de 1999. Já em Havana, conclui seus estudos no 
Instituto Superior de Arte (2005). 

Em seu trabalho, a cidade não é apenas o pano de fundo para 
a sua atuação, o espaço público é a sua inspiração, um grande 
laboratório de experimentação. O artista usa de sua expressão 
poética como uma provocação, levando o público a pensar nas 
próprias relações com o cotidiano, com os processos sociais pelos 
quais somos cercados, ou ainda sobre a própria produção artística. 

A partir de intervenções sutis no ambiente, busca afetar as 
de inições e signi icados do comportamento social em diversos 
contextos. Orozco entende a cidade como guardiã de diferentes 
códigos capazes de proporcionar entendimento acerca de 
con litos de dimensão não apenas política e social, mas também 
pessoal. Assim, o objetivo de sua obra é exatamente a extração da 
essência dos acontecimentos através de pequenas intervenções, 
de forma a levar cada indivíduo que entre em contato com o seu 
trabalho a uma experiência pessoal. Através da fotogra ia, vídeo e 
instalações, Ariel busca documentar a manifestação desse gesto 
que, na verdade, é a substância de seu trabalho. 

Dentre suas exposições mais recentes, destacam-se as 
individuais: “Guajiro caminando entre gotas de asfalto”, Casa Rafael 
Galván, México DF (2013); “Detras del cristal”, Federica Schiavo 
Gallery, Roma (2012); Selma Feriani Gallery, Londres (2011); 
Pinta Art Fair, Londres (2011); “Red line”, Trolebos Galeria, México 
DF (2009). E as coletivas: “Under destruction”, Swiss Institute 
New York (2011) e Museu Tinguely, Basel, Suíça (2010), com a 
curadoria de Chris Sharp e Gianni Jetzer;“Ibrido. Genetica delle 
forme d’arte Pac”, Padiglione d’Arte Contemporanea, Milão (2010).

 

Nasce na cidade de Petsamo, na região de Murmansk, Rússia. 
Vive em Moscou.

Artista, poeta e teórico, formou-se no departamento de língua 
e literatura na Moscow State University. Começa a trabalhar 
como artista visual na década de 1970, realizando performances, 
objetos, além de textos e poesias visuais, sendo considerado um 
dos maiores expoentes do Movimento Conceitualista de Moscou. 
Também trabalha como editor e compilador de diversas edições 
importantes para o campo da arte russa, como o MANI (Moscow 
Archive of the New Art).

No ano de 1976, funda o grupo de performances Collective 
Art. Ainda sob a rigidez do regime soviético, cria performances 
clandestinas, envolvendo tanto público como artistas. Como 
forma de registro desse trabalho, Monastyrski e os outros artistas 
do grupo valem-se da fotogra ia, documentação de arquivos e 
também de vídeos. 

Ativo até os dias de hoje, o artista tem seu trabalho reconhecido 
e exposto em diversas cidades da Europa e dos Estados Unidos, 
como Moscou, Barcelona, Viena, Budapeste, Chicago, Nova Iorque, 
Madri e Praga. Participa da Bienal de Veneza em suas 50ª, 52ª e 
54ª (2003, 2007, 2011) edições e também da Documenta de 
Kassel nos anos de 1987 e 2007. 

 

ANDREI MONASTYRSKI
E AÇÕES COLETIVAS
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ARTUR BARRIO

Nasce em 1945, na cidade do Porto, Portugal. Vive na cidade 
do Rio de Janeiro, Brasil.

No ano de 1955, muda-se para o Brasil. Em 1965, começa a 
estudar pintura, e dois anos depois ingressa na Escola Nacional de 
Belas-Artes. Nesse período, começa a produzir os CadernosLivros, 
em que faz registros e anotações que desde já começam a fugir 
das linguagens tradicionais da arte. 

Inicia, durante o ano de 1969, a criaçãoda série Situações, 
trabalho realizado com materiais orgânicos como lixo, papel 
higiênico, detritos humanos e carne putrefata. No mesmo ano, 
lança seu Manifesto, questionando o sistema da arte e o mercado, 
e também a situação social e política da América Latina. Em 1970, 
na mostra “Do corpo à Terra”, Artur Barrio joga suas Trouxas 
ensanguentadas, com carne, ossos e sangue, em um rio de Belo 
Horizonte. Nesse momento de sua produção, o artista enfatiza 
uma crítica ao regime militar em vigor no Brasil, usando sua obra 
como forma de protesto político. A performance com as Trouxas 
ensanguentadas ganha reconhecimento internacional e seus 
registros são mostrados na exposição “Information”, no MoMA, 
em Nova Iorque também em 1970. 

Retorna a Portugal, em 1974, ali testemunha a Revolução 
dos Cravos e produz duas obras a partir do ocorrido: a situação 
4 movimentos e 4 pedras e a escultura Metal/Sebo Frio/Calor. No 
ano seguinte muda-se para Paris e tem alguns de seus trabalhos 
adquiridos pelo Centre Georges Pompidou, entre eles o Livro de 
carne (1977). Nessa ocasião, sua produção abrange performances, 
arte postal, esculturas, livros e cadernos de artista, ilmes super-8 
e fotogra ias; deixando a pintura em segundo plano.

Contudo, em 1982, expõe pela primeira vez Africana, uma 
série de quadros e desenhos em que retoma o trabalho com a cor 
e a pintura.Três anos depois, expõe algumas dessas obras na 17ª 
Bienal Internacional de São Paulo.

Desde a metade da década de 1990 ocorrem várias exposições 
e publicações que procuram resgatar a obra de Artur Barrio. 
Destaque para a retrospectiva realizada pelo Centro Cultural 
Banco do Brasil do Rio de Janeiro, no ano de 1996, que inclui o 
registro das Situações. 

Na década seguinte, o artista continua participando ativamente 
do cenário da arte mundial. Em 2002, participa da Documenta 
11 em Kassel, Alemanha. Em 2011 ganha o Prêmio Velázquez do 
Ministério da Cultura espanhol. Também é o único representante 
brasileiro na 54ª Bienal de Veneza, no mesmo ano de 2011. 

 

CHRISTIAN MARCLAY   

Nasce no ano de 1955, na cidade de San Rafael, Califórnia, 
EUA. Vive em Nova Iorque.

O artista visual e compositor, ilho de mãe americana e pai 
suíço, é criado em Genebra, voltando aos Estados Unidos já em 
idade adulta. No período que vai de 1975 a 1977, estuda na 
Ecole Supérieur d’Art Visuel, em Genebra. A seguir, ainda em 
1977, muda-se para os EUA a im de dar continuidade aos seus 
estudos na Massachusetts College of Art and Design, em Boston, 
concluindo sua formação no ano de 1980. Antes, em 1978, 
participa do Cooper Union Exchange Student Program, na cidade 
de Nova Iorque, experiência que teve importância substancial em 
sua produção posterior. 

Quando retorna a Boston, forma uma dupla com o guitarrista 
Kurt Henry, passando a usar o prato da sua mesa de som para 
criar efeitos que substituíssem a falta de um baterista. Em 1979, 
começa a realizar seus primeiros trabalhos como performer e 
artista acústico, criando o que chamaria de seu Theater of Found 
Sound. No ano seguinte, organiza o festival Eventworks, do qual 
participam diversos artistas e músicos locais interessados em 
discutir a in luência do gênero musical do rock no mundo da 
arte. Seus primeiros trabalhos também datam do início dos anos 
80, como a série Recycled Records (1980-1986), a qual pertence 
a peça Record Without a Cover (1985). Dando continuidade a 
seu trabalho, produz a série Body Mix (1991-1992), em que usa 
capas de disco misturando diferentes elementos de cultura pop 
e erudita.

Além de sua produção com música/som e objetos, também 
trabalha usando o vídeo, mídia com a qual tem obtido maior 
prestigio e notoriedade desde a virada do século. Dentre as obras 
dessa época, iguram Guitar Drag (2000), ilme que mostra uma 
guitarra sendo arrastada por um caminhão; Video Quartet (2002) 
e Cross ire (2007), estas duas últimas em formato bastante similar: 
grandes projeções em quatro telas, cercando o espectador. Já na 
década seguinte, produz The Clock (2010), vídeo em canal único 
com duração de vinte e quatro horas, contendo pequenos cortes 
de cenas relacionadas ao tempo presentes em diferentes ilmes e 
programas de televisão.

No ano de 2011 participa da 54ª Bienal de Veneza e recebe o 
prêmio Leão de Ouro pela obra The Clock (2010).
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CILDO MEIRELES 

Nasce no ano de 1948, na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Vive 
no Rio de Janeiro.

Começa sua formação em 1963, na Fundação Cultural do 
Distrito Federal, em Brasília, onde tem aulas com o pintor e 
ceramista peruano Barrenechea. Em 1967 muda-se para o Rio de 
Janeiro e ingressa como aluno na Escola Nacional de Belas-Artes; 
no entanto, não dá continuidade aos seus estudos, permanecendo 
na instituição por apenas dois meses.

Também data de 1967 a sua primeira instalação, Desvio para 
o vermelho, apresentada no Museu de Arte Moderna do Rio de 
Janeiro. No ano seguinte, começa a trabalhar na série Espaços 
virtuais: cantos, explorando a questão do tempo. Produz ainda mais 
duas obras voltadas a essa temática, Volumes virtuais e Ocupações 
(ambos de 1968-69). Em 1969, funda, juntamente com Frederico 
Morais e Guilherme Vaz, a Unidade Experimental do MAM/RJ.

Consagrando-se como artista em 1968, mesmo ano da 
promulgação do AI 5, é justamente por suas re lexões de cunho 
político que ele se a irma como um dos nomes mais importantes 
da arte conceitual brasileira. No ano de 1970 produz as obras 
Tiradentes – Monumento ao preso político, Inserções em circuitos 
ideológicos: projeto Coca-Cola e Quem matou Herzog?, todas com 
uma mensagem de crítica social contundente. Ainda em 1970 
participa das mostras “Do corpo à Terra”, na cidade de Belo 
Horizonte, e “Information”, no MoMA, em Nova Iorque, para a qual 
realiza o trabalho Inserções em circuitos ideológicos (1970).

Entre 1971 e 1973, mora na cidade de Nova Iorque. Nesse 
período trabalha na instalação Eureka/Blindhotland, no LP Sal 
sem carne e na série Inserções em circuitos antropológicos. De 
volta ao Brasil, em 1973, começa a trabalhar com igurinos para o 
teatro e para o cinema. No ano de 1975, torna-se diretor da revista 
de artes Malasartes. A partir da segunda metade da década de 
1970, seus trabalhos procuram explorar com maior intensidade 
a capacidade sensorial do público.

Já nos anos 80, enquanto o cenário da arte nacional volta-
se outra vez para a pintura, Meireles mantém a característica 
conceitual de sua produção. Data dessa ocasião, por exemplo, o 
trabalho Pão de metros (1983), no qual o artista mais uma vez 
explora questões referentes ao espaço e ao tempo. Tal postura 
ainda é mantida ao longo dos anos de 1990, em trabalhos como 
Fontes (1992) ou Zero Dólar (1978-1994).

Em 2000, a editora Cosac Naify lança o livro Cildo Meireles, 
com textos críticos e ensaios acerca da obra do artista. Esse 
volume foi originalmente publicado, em Londres em 1999, pela 
Phaidon Press Limited. Meireles também participa das Bienais 
de Veneza (1976); Paris (1977); São Paulo (1981, 1989 e 2010); 
Sydney (1992); Istambul (2003); Liverpool (2004); Medellín 
(2007) e do Mercosul (1997 e 2007); além da Documenta de 
Kassel, em 1992 e 2002. Tem retrospectivas de sua obra feitas no 
IVAM Centre del Carme, em Valência (1995); no The New Museum 
of Contemporary Art, em Nova York (1999); e na Tate Modern, 
em Londres (2008), sendo o segundo brasileiro na história a 
ser prestigiado com uma retrospectiva na reconhecida galeria. 
Ainda em 2008, recebe o Prêmio Velázquez de las Artes Plásticas, 
concedido pelo Ministério de Cultura da Espanha. No ano de 2009 
é lançado o longa-metragem Cildo, com direção de Gustavo Moura.

 

CLARISSA TOSSIN  

Nasce em 1973, na cidade de Porto Alegre, Brasil. Vive em Los 
Angeles, EUA.

Passa sua infância e juventude em Brasília, Distrito Federal. A 
cidade projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer e pelo urbanista 
Lúcio Costa, símbolo maior do modernismo na arquitetura 
brasileira, causa grande efeito sob a artista, in luenciando sua 
temática e igurando em alguns de seus trabalhos posteriormente.

Sua formação como artista começa na Fundação Álvares 
Penteado, em São Paulo, onde obtém o grau de bacharel em 
artes plásticas, no ano de 2000. Nove anos depois, já morando 
nos Estados Unidos, conclui o mestrado em artes plásticas no 
California Institute of Arts, na cidade de Valencia, estado da 
Califórnia. 

A artista trabalha com fotogra ia, vídeo, performance e 
instalação, desenvolvendo uma investigação crítica acerca da 
modernidade nos mais diferentes contextos globais, especialmente 
no Brasil. Sua produção enfatiza, através de formas visuais e 
espaciais, questões e re lexões surgidas ao longo do processo, como 
é o caso de Brasilia by Foot (2009).

Recentemente, conclui a Artpace International Residency, 
em Los Angeles, contando com a exposição individual “Brasilia, 
Cars, Pools and Modernities”, curadoria de Hou Hanru. Também 
participa das residências no The Museum of Fine Arts, Houston 
(2010-2012) e Fundación Botín (2010), entre outras. Seus 
trabalhos estão nas coleções do Museum of Fine Arts, Houston, 
e da Kadist Art Foundation, Paris/São Francisco. No ano de 2013, 
participa do 18º Festival Internacional de Arte Contemporânea 
Sesc – Videobrasil, no Sesc Pompeia, São Paulo. 
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DENNIS OPPENHEIM   

Nasce em 1938, Mason City, Washington, EUA. Morre no ano 
de 2011.

Começa sua formação em artes plásticas na California College 
of Arts and Crafts, graduando-se no ano de 1965. No ano seguinte, 
conclui o mestrado em artes plásticas pela Stanford University. Logo 
depois da conclusão de sua formação acadêmica, muda-se para a 
cidade de Nova Iorque.

Nos anos inais da década de 1960, decide parar de fazer 
objetos, nutrindo um interesse cada vez maior por trabalhos em 
grande escala e envolvendo o solo. Em 1968, realiza sua primeira 
exposição individual, com o trabalho Annual Rings, em que 
reproduz os anéis formados pelo crescimento anual das árvores 
em neve, atravessando o canal congelado que divide o Canadá 
e os Estados Unidos. Paralelamente, no ano de 1969, começa a 
explorar o próprio corpo como parte de seu trabalho, sujeitando-o 
a feridas, marcas de pressão, queimaduras de sol, etc., ou ainda 
como investigação de um processo biológico. 

Pioneiro da land art e da body art, durante seus mais de 
quarenta anos de carreira, o artista emprega os mais diferentes 
métodos em sua produção: ação, performance, escrita, vídeo, ilme, 
fotogra ia e instalação. Usa elementos mecânicos e industriais, 
objetos comuns, materiais tradicionais, ou ainda fogos de arti ício, 
além do corpo e da terra. Realiza trabalhos nos mais diferentes 
espaços, tanto interiores quanto exteriores ou públicos. Dentre seus 
trabalhos mais importantes encontram-se: Annual Rings (1968); 
Reading Positions for Second Degree Burns (1970); Attempt to Raise 
Hell (1974); Digestion. Gypsum Gypsies (1989); Device to Root Evil 
(1997) e Bus Home (2003). Durante o ano de 2010, ainda completa 
os projetos públicos: Journey Home para a cidade de Grand Rapids, 
Michigan; Garden of Evidence para Scottsdale, Arizona; Arriving 
Home para Chicago; Still Dancing para Toronto; Pathways to 
Everywhere para Calgary, Canadá; Radiant Fountain para Houston, 
Texas; e Paintbrush Gateway para a cidade de Las Vegas.

Participa de grandes exposições internacionais, tais como: 
Bienal de Veneza (1976, 1980 e 2001); Documenta, Kassel, (1972 
e 1977); Bienal de Joanesburgo (1997); além de coletivas em 
grandes museus como o Centres Georges Pompidou, em Paris e o 
Metropolitan Museum of Art, Nova Iorque.

Dentre as instituições que receberam exposições individuais do 
artista, destacam-se a Tate Modern Gallery, Londres (1972); Musée 
d’Art Moderne de la Ville de Paris (1979); Whitney Museum of 
American Art, Nova Iorque (2003). 

Por im, tem grandes mostras retrospectivas de seu trabalho 
apresentadas no Stedelijk Museum, Amsterdam (1974); Museum 
Boijmans Van Beuningen, Rotterdam (1976); Musée d’Art 
Contemporain, Montreal (1978); e no MoMA PS1, Nova Iorque 
(1991).

EMILY JACIR      

Nasce em 1970, na cidade palestina de Belém, Cisjordânia. 
Vive entre as cidades de Nova Iorque, EUA e Ramallah, Palestina.

Passa sua infância na Arábia Saudita; na adolescência, muda-
se para Roma, onde faz o ensino médio. Conclui a sua formação 
cursando o ensino superior em universidades dos Estados 
Unidos. Em 1992 obtém o grau de bacharel em artes plásticas 
pela Universidade de Dalas, no Texas e, dois anos depois, o de 
mestre em artes plásticas pela Memphis College of Art, no Estado 
do Tennessee. Durante o período de 1998 a 1999, participa do 
Whitney Independent Study Program.

Começa a sua carreira como artista no ano de 1994. Contudo, 
é em 1998, enquanto residia em Paris, que desenvolve o primeiro 
trabalho a romper com sua educação formal e clássica de pintura 
e escultura. A performance Change/Exchange, em que a artista 
troca uma nota de cem dólares por francos, depois esses francos 
resultantes mais uma vez em dólares e assim sucessivamente, 
até que sobrem apenas umas poucas moedas. Nesse mesmo ano, 
também desenvolve o trabalho From Paris to Riyadh (drawings for 
my mother), marcando uma mudança em sua postura cultural, ao 
incorporar atitudes políticas em sua investigação artística. 

Na década seguinte, reforça ainda mais o ativismo social 
presente em seu trabalho. No ano de 2000, na véspera do Natal, 
distribui pelo comércio da cidade, misturados aos tradicionais 
cartões festivos, outros que denunciam a atual situação da histórica 
cidade de Belém. Ainda em 2000 e até 2002, a artista publica 
propagandas de homens e mulheres palestinos procurando 
parceiros judeus para que possam, assim, voltar à sua terra 
natal. Esse projeto icou conhecido como Sexy Semite. Também 
em 2002, apresenta o prestigiado Memorial to 418 Palestinian 
Villages that Were Destroyed, Depopulated and Occupied in 1948, 
na Universidade de Illinois. 

Em 2003, expõe pela primeira vez o trabalho Where We Come 
From?, em que propõe a uma série de palestinos “se eu pudesse 
fazer qualquer coisa por você na Palestina, o que seria?” Esse 
trabalho ganha grande repercussão, sendo exposto em diversos 
locais dos Estados Unidos e da Europa, além da cidade de 
Ramallah, na Palestina, entre 2003 e 2005.

Dentre as principais aparições de Emily Jacir, iguram a 
individual no Guggenheim, em Nova Iorque (2009) e no Beirut 
Art Center (2010). Também participa da 8ª Bienal de Istambul 
(2003); da Documenta 13, na Alemanha (2012); e da 51ª (2005), 
52ª (2007) e 53ª (2009) Bienal de Veneza. No ano de 2007 ganha 
o prêmio Leão de Ouro, em Veneza e, no ano seguinte, o Prêmio 
Hugo Boss do Museu Guggenheim por conquistas signi icativas 
em arte contemporânea. 
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FRANCESCO ARENA

Nasce em 1978, na cidade italiana de Torre Santa Susanna. 
Vive e trabalha em Cassano dele Murge, Itália.

Estuda pintura na Accademia di Belle Arti di Lecce, na Itália. 
Ao longo de sua trajetória, tem apresentado uma constante 
mudança quanto à escolha de materiais utilizados para a 
realização de seu trabalho. No entanto, seu maior objetivo vem 
mostrando-se sempre o mesmo: interpretar e reapresentar 
eventos do passado, procurando através de fatos históricos 
verdades que não se reduzam a relatar o ocorrido, mas que sirvam 
de ferramenta para que se veja o todo. Dentre seus temas de 
interesse estão ocorrências históricas de trauma, violência e luta 
e suas manifestações como fatos estáticos e narrativas ou parte 
da memória coletiva. À vista disso, alguns dos temas já abordados 
pelo artista em trabalhos anteriores são: a fuga clandestina de 
migrantes, bombardeios durante a Segunda Guerra Mundial, 
mortes acidentais de criminosos em massacres em grande escala.

Dentre suas exposições individuais estão: “Art Statement”, Art 
Basel, Basileia, Suíça (2010); “Com’è piccola Milano”, Peep Hole, 
Milão (2011); “Ogni cosa a suo tempo – Capitolo V” (com Dan Rees) 
Basilica di Santa Maria Maggiore, Bergamo (2012); “Orizzonte 
con riduzione di mare”, Monitor, Roma (2012); “Francesco Arena/
Anna Franceschini”, Columbia University, The Italian Academy for 
Advanced Studies, Nova Iorque (2013); “Slide Show – a Project in 
New York: Francesco Arena-Claudio Verna”, Monitor 215 Bowery, 
Nova Iorque (2014).

Também participa das coletivas: “Annisettanta. Il decennio 
lungo del secolo breve”, com a curadoria de Gianni Canova, la 
Triennale di Milano, Milão (2007); The Unfair Fair, curadoria 
de Cecilia Canziani e Vincent Honorè, Loto Arte, Roma (2008); 
“Transmitting Energy: Acontemporary Metaphor – Winners of 
the Terna Prize for Contemporary Art”, Chelsea Art Museum, Nova 
Iorque (2009); “The Revolution Must Be Made Little by Little  part 
2: The Squaring of the Circle”, Galeria Raquel Arnaud, São Paulo 
(2012); e 55ª Bienal de Veneza. 

FRANCIS ALŸS     

Nasce no ano de 1959, na cidade de Antuérpia, Bélgica. Vive e 
trabalha na Cidade do México.

Começa sua formação em arquitetura no Institut Supérieur 
d’Architecture, em Tournai, Bélgica, onde realiza seus estudos 
de graduação de 1978 a 1983. Em seguida, ingressa no Instituto 
Universitario di Architetura, em Veneza, onde obtém o grau de 
mestre (1986).

Logo após a conclusão do curso de mestrado, Alÿs decide 
mudar-se para a Cidade do México. Longe da Europa, é justamente 
do confronto com os problemas urbanos e com a inquietação 
social presenciados na América Latina que surge o desejo de 
tornar-se artista, aliando, assim, sua visão poética e imaginativa 
às questões sociais e políticas com as quais se depara. Através 
de ações públicas, vídeo, pintura e desenho, o artista explora 
temas como a de inição de fronteiras nacionais, regionalismo, 
globalização, áreas de con lito e comunidade. 

Desde o início da década de 1990, explora em suas obras o ato 
de caminhar pelas ruas da cidade. Ao observar o grande número 
de animais de rua, decide fazer uma escultura magnetizada, com a 
qual passeia pela capital mexicana, recolhendo detritos metálicos 
encontrados pelo caminho. O conjunto de escultura e fotogra ias 
dessa ação compõe a obra The Collector (1991-92), a primeira 
envolvendo a caminhada. No ano de 1997, produz os trabalhos 
Sometimes Making Something Leads to Nothing, em que arrasta 
um enorme cubo de gelo pelas ruas, até que a pedra derreta 
completamente, e a videoinstalação Patriotic Tales. Já em 2002, sai 
da cidade e explora a ideia do mito como construção do imaginário 
coletivo, com o trabalho Whenfaith Moves Mountains, juntando 
quinhentos voluntários que, munidos de pás, movem uma enorme 
duna de areia de lugar. Esse trabalho é exibido pela primeira vez na 
Bienal de Lima, naquele mesmo ano. 

Desde o ano de 1991, tem participado de diversas mostras ao 
redor do mundo. Dentre as instituições que receberam exposições 
individuais do artista estão: The Museum of Modern Art, Nova 
Iorque; Museo d’Arte Contemporanea, Torino, Itália; Kunsthalle 
Zurich, Suíça; Museo de Arte Reina So ia, Madri; Kunst-Werke, 
Berlim e Witte de With, Rotterdam, Holanda. Também participa 
da Bienal de Havana (1994 e 2000); Bienal de Istambul (1999 e 
2001); Bienal de Shangai (2002), Bienal de Veneza (1999, 2001 e 
2007); Bienal Internacional de São Paulo (1998, 2004 e 2010); e da 
Documenta 13, em Kassel, Alemanha, no ano de 2013.
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JOSEPH BEUYS   

Nasce em 1921, na cidade de Krefeld, Alemanha. Morre em 
1986, em Düsseldorf.

Passa a infância na cidade de Kleve, próximo à fronteira com a 
Holanda, onde já em tenra idade desperta seu interesse pelas artes 
e pelas ciências biológicas. Em 1940, já durante a Segunda Guerra 
Mundial, alista-se no exército alemão, sendo piloto da Luftwaffe. 
Por ocasião de uma nevasca, enquanto sobrevoava a região da 
Crimeia, Beuys é abatido em seu avião icando gravemente ferido. 
Escapando da morte, é encontrado por um grupo de tártaros 
habitantes da região, que cuidam de seus ferimentos tratando-os 
com gordura e esquentam seu corpo envolvendo-o em feltro. A 
veracidade desse fato é bastante questionada nos dias de hoje, 
no entanto, a importância na poética e na mitologia criada ao seu 
redor permanece. 

Em 1947 ingressa na Kunstakademie Düsseldorf, onde estuda 
escultura com o pintor e escultor Ewald Mataré, graduando-se 
em 1951. Terminada a sua formação, volta à cidade de Kleve, e 
aí permanece até o ano de 1961, quando retorna a Düsseldorf, 
dessa vez como professor. Ainda na década de 1960 entra em 
contato com o grupo Fluxus e com artistas como Nam June Paik, 
experiência que serve como um catalizador de suas primeiras 
performances ou, como preferia chamar, ações. Em 1963 participa 
do seu primeiro evento público com o grupo Fluxus, o festival 
Festum Fluxorum Fluxus.

Nutria grande interesse pela iloso ia de Rudolf Steiner, 
por questões oriundas do cristianismo e da mitologia, além de 
botânica e zoologia, a partir dos quais desenvolveu um simbolismo 
de rica complexidade em torno de sua obra. Usava materiais 
como gordura, feltro, mel, sangue e até mesmo animais mortos na 
composição de seus objetos, instalações e performances. O artista 
não acredita em uma separação entre arte e vida, acreditando que 
a manifestação da criatividade poderia vir de qualquer lugar. A 
partir dessa crença, desenvolve o conceito de “escultura social”, 
em que defendia a arte como um poder revolucionário, capaz 
de transformar nosso sistema social. Dentre seus principais 
trabalhos iguram as performances How to Explain Pictures To a 
Dead Hare (1965), I Like America and America Likes Me (1974)  e o 
projeto 7,000 Oaks (1982-1987).

Em 1972 é demitido do seu cargo de professor na 
Kunstakademie Düsseldorf por divergências com a administração 
da faculdade. Beuys defendia que a admissão na escola de 
arte deveria ser aberta a qualquer um. Com o passar dos anos, 
aumenta cada vez mais seu interesse e envolvimento em questões 
políticas, sendo um dos membros fundadores do Partido Verde 
alemão em 1979.

É considerado o nome mais importante da arte alemã no pós-
guerra, tendo participado constantemente de mostras ao redor 
do mundo, como as prestigiadas Bienal de Veneza e Documenta 
de Kassel. Em 1979 acontece a primeira grande retrospectiva no 
Guggenheim Museum, Nova Iorque. Nos anos seguintes também 
as cidades de Berlim, Zurique, Paris e Madri recebem grandes 
exposições retrospectivas de sua obra.

LYGIA CLARK

Nasce em 1920, na cidade de Belo Horizonte. Morre em 1998, 
no Rio de Janeiro, Brasil.

Após seu casamento, no início dos anos 1940, muda-se com 
o marido, o engenheiro Aluísio Clark, para a cidade do Rio de 
Janeiro, onde começa seu aprendizado artístico sob orientação 
do arquiteto e paisagista Roberto Burle Marx e da artista Zélia 
Salgado. Entre os anos de 1950 e 1952, muda-se para Paris, onde 
dá continuidade em sua formação artística, estudando com Árpád 
Szenes, Fernand Léger e Isaac Dobrinsky. Nesse período dedica-se 
ao estudo e realização de óleos, tomando escadas e desenhos de 
seus ilhos como seus principais temas. No ano de 1952, realiza sua 
primeira exposição individual no Institut Endoplastique, em Paris.

De volta ao Brasil, a artista é rapidamente acolhida pelo 
cenário local, participando da 2ª Bienal de São Paulo em 1953. 
Nesse período, também passa a integrar o Grupo Frente, marco do 
movimento construtivo no Brasil. Nas exposições do grupo, Clark 
apresenta as séries de Planos em super ície modulada, construções 
geométricas realizadas em tinta industrial sobre madeira.

No ano de 1959, Clark integra o grupo de artistas a romper 
com o movimento concreto no Brasil, sendo uma das fundadoras 
do Grupo Neoconcreto. Em um primeiro momento desse 
período, a artista produz as séries Contra-relevos e Casulos, 
planos geométricos em relevo, desprendendo-se da super ície 
bidimensional da tela. O desdobramento dessa pesquisa resulta, 
a partir de 1960, na série Bichos, composta por diversas placas de 
metal articuladas por meio de dobradiças. Essa série é a primeira 
a manifestar seu crescente interesse pela participação do público 
na manipulação das obras. Com Bichos, Lygia Clark recebe o 
Prêmio Nacional de Escultura na 6ª Bienal de São Paulo e também 
participa das 30ª e 31ª edições da Bienal de Veneza (1960, 1962). 

A partir da segunda metade da década de 1960, Clark volta 
seu trabalho para a exploração do corpo através de experiências 
sensoriais, como na Série roupa-corpo-obra (1967), em que 
os participantes são convidados a vestir roupas de plástico 
desenvolvidas pela artista, a im de redescobrir o próprio corpo 
através do tato. Em 1968, participa da 34ª Bienal de Veneza com 
a instalação A casa é o corpo, na qual os visitantes são convidados 
a percorrer uma espécie de labirinto escuro, representando 
a experiência das diferentes fases da gestação: penetração, 
ovulação, germinação e expulsão. Também nos anos de 1966 e 
1967, participa das exposições “Opinião 66” e “Nova objetividade 
brasileira”, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.

Entre 1970 e 1976, muda-se para Paris, onde passa a lecionar 
na Faculté d’Arts Plastiques da Sorbonne. Nessa época, seu 
trabalho afasta-se da produção de qualquer objeto com interesse 
estético, voltando-se com dedicação ainda maior à investigação 
de experiências corporais, focando na relação estabelecida pelos 
participantes com os mais diferentes materiais. Ao voltar para 
o Brasil em 1976, Lygia Clark passa a explorar as possibilidades 
terapêuticas desse tipo de trabalho, considerando-o mais próximo 
da psicanálise do que da arte. 

A partir da década de 1980, tem sua importância reconhecida 
internacionalmente, passando a igurar em diversas retrospectivas 
nas mais importantes capitais pelo mundo. 
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MARIO GARCIA TORRES   

Nasce no ano de 1978, na cidade de Monclova, México. Vive na 
Cidade do México.

Gradua-se bacharel em artes plásticas pela Universidad de 
Monterrey (1998). Depois de alguns anos atuando como artista 
em seu país de origem, decide dar continuidade à sua formação 
nos Estados Unidos. Em 2005 conclui seus estudos no California 
Institute of the Arts, Los Angeles.

Através de seu trabalho, procura desvendar as narrativas 
da história da arte e da cultura. Como uma brincadeira, ainda 
que por vezes melancólica, procura boatos, histórias secretas ou 
banais como ponto de partida para o desenvolvimento de suas 
obras; como a projeção de slides For What Doesn’t Kill You Makes 
You Stronger (2007), em que reconta a história da fracassada 
tentativa de se construir um museu de arte contemporânea na 
ilha de Syros, Grécia.

Dessa forma, cada projeto assume uma natureza distinta, 
cujo meio de desenvolvimento e apresentação – intervenções, 
projeções, ilmes ou instalações – escolhidos pelo artista 
de inem-se prioritariamente por critério de e iciência. Assim, 
Torres explora as estruturas da arte e como estas possibilitam a 
sua concretização a partir de interpretações e narrativas muito 
pessoais, partilhando a própria experiência com o público. 

Dentre suas exposições individuais estão: Museo Reina So ía, 
Madri (2010); Fundación Joan Miró, Barcelona (2009); CCA 
Wattis Institute for Contemporary Art, São Francisco (2009); e 
o Stedelijk Museum, Amsterdam (2007). Também participa das 
exposições coletivas: 29ª Bienal de São Paulo (2010); Taipei 
Biennal, Taipei (2010); 8ª Bienal del Sur en Panamá (2008); 
Yokahama Triennial, no Japão (2008); da 52ª Bienal de Veneza, 
(2007), Documenta 13, Kassel, Alemanha (2012); 9ª Bienal do 
Mercosul, Porto Alegre (2013).

MERIÇ ALGÜN RINGBORG  

Nasce no ano de 1983, em Istambul, Turquia. Vive e trabalha 
em Estocolmo, Suécia. 

Passa sua infância e juventude em Istambul, cidade dividida 
entre os continentes da Europa e Ásia. Tal peculiaridade 
geográ ica igura grande importância em seu trabalho, como 
temática frequentemente aborda conceitos como nacionalidade, 
fronteiras, pertencimento, burocracia, identidade cultural e a 
própria ideia de lar. 

A artista começa sua formação ainda na Turquia, onde estuda 
artes e comunicação visual na Sabancı University, em Istambul, no 
período que vai de 2002 a 2007. Após o término do curso, decide 
mudar-se para a Suécia, onde começa um demorado processo de 
imigração, o qual também acaba por exercer grande in luência em 
sua produção artística. Exemplo desse fato é o trabalho Becoming 
European (2012), formado por um grande painel marcado por 
diferentes cores de carimbo, contendo todas as datas e diferentes 
condições jurídicas  em que foi enquadrada até a obtenção de 
sua cidadania europeia. Ingressa no Royal Institute of Art, em 
Estocolmo, no ano de 2010, tornando-se mestre em artes plásticas 
dois anos depois.

Trabalha com impressões, fotogra ia, som, objetos e 
instalações. Seu processo é bastante metódico, consistindo 
basicamente em coletar, sistematizar e listar. Dessa forma, a 
artista procura enfatizar a crítica social presente em sua obra. 
Atualmente, também tem abordado a linguagem e a tradução 
como tema em seus trabalhos. Desde o ano de 2010 participa de 
diversas mostras individuais e coletivas, sobretudo na Europa e 
América do Norte.
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RICHARD LONG 

Nasce em 1945, na cidade de Bristol, Inglaterra. Vive e trabalha 
em Bristol.

Durante a década de 1960, dedica-se a sua formação acadêmica 
em artes plásticas, estudando na West of England College of Art, 
em Bristol, durante os anos de 1962 e 1965. Posteriormente, 
ingressa na St. Martin’s School of Art, na cidade de Londres, onde 
permanece de 1966 a 1968. 

Ainda enquanto estudante, em 1967, realiza o trabalho A 
Line Made by Walking, registro fotográ ico da ação de caminhar 
repetidas vezes em linha reta sob a grama formando uma pequena 
trilha. A partir de então, toma a caminhada como uma maneira de 
explorar os conceitos de tempo, espaço e distância como novos 
assuntos para a sua arte. 

Além da fotogra ia, Long também registra seus trabalhos 
através de mapas e textos escritos, trazendo não só ideias 
originais para sua obra, mas formando poderosas narrativas. 
No ano de 1969, participa da mostra “When Attitudes Become 
Form” na Kunsthalle Bern, marco da história da arte conceitual e 
minimalista. Para essa exposição, faz uma caminhada pelos Alpes, 
documentada em seu primeiro trabalho em forma de texto.  

Na década de 1970, atinge fama internacional. Usa materiais 
como ardósia, troncos, pedras ou as próprias pegadas para criar 
suas esculturas; através das quais procura recriar a experiência 
da paisagem natural do lado de dentro da galeria, a irmando uma 
relação com a arte que vem desde a pré-história e ao mesmo tempo 
um compromisso extremamente atual com questões do meio 
ambiente. Richard Long procura atingir através de seu trabalho 
um estado de equilíbrio entre a natureza e o formalismo humano, 
em que as ideias abstratas como linhas ou círculos estabelecem 
relações entre aquilo que constitui o humano e as forças naturais. 
A partir dos anos 80, incorpora uma nova prática à sua poética, 
realizando pinturas feitas com a marca de suas mãos e lama 
aplicadas diretamente nas paredes da galeria. 

No ano de 1976, representa a Grã-Bretanha na 37ª Bienal 
de Veneza. Em 1989 recebe o Turner Prize oferecido pela Tate 
Gallery. 

Dentre suas exposições individuais de maior destaque 
incluem-se: Hamburger Bahnhof, Berlim (2010); Tate Britain, 
Londres (2009); Scottish National Gallery of Modern Art, 
Edinburgo (2007); San Francisco Museum of Modern Art (2006); 
National Museum of Modern Art, Kyoto (1996); Philadelphia 
Museum of Art (1994) e Solomon R. Guggenheim Museum, Nova 
Iorque (1986).

 

MULTIPLICITY 

Com base na cidade italiana de Milão, Multiplicity é uma 
agência de investigação territorial fundada no ano de 2001, com 
projetos em diferentes regiões do mundo. O grupo é formado 
por uma rede em constante mudança de pro issionais das mais 
diversas áreas, como arquitetos, geógrafos, artistas visuais, 
urbanistas, fotógrafos, sociólogos, cineastas, etc. Hoje conta 
com algo em torno de 80 membros coordenados por Stefano 
Boeri. Tendo como seus principais interesses o urbanismo 
contemporâneo, as artes visuais e a cultura em geral, Multiplicity 
realiza seus trabalhos através de sistemas de análise, pesquisa e 
representação do ambiente ísico em questão, procurando por 
pistas e traços de novos comportamentos sociais. 

Em seus projetos produzem estratégias de intervenção, 
workshops, instalações e livros sobre os recentes processos de 
transformação das condições urbanas escondidas na sociedade 
contemporânea. Atualmente, trabalham no desenvolvimento dos 
projetos USE – Uncertain States of Europe, no qual investigam 
as mudanças territoriais do continente europeu; Solid Sea, uma 
investigação do Mar Mediterrâneo; e Border Device, em que 
estudam a proliferação do controverso processo de formação de 
fronteiras, sistemas de segurança e pontos de inspeção tanto em 
ambiente real quanto virtual. 

Seus trabalhos foram apresentados, entre outros, na 
Documenta 11, em Kassel, Alemanha (2002); na 50ª Bienal de 
Veneza (2003) e no Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris 
(2003).

 



117

RUNO LAGOMARSINO  

Nasce no ano de 1977, em Malmö, Suécia. Vive e trabalha 
entre as cidades de Malmö e São Paulo.

Inicia sua formação em 1999, na Academy of Fine Art Vatland, 
em Gotemburgo, Suécia, concluindo a graduação em 2001. Em 
seguida, dá início ao curso de mestrado na Malmö Art Academy, 
em Malmö, onde permanece até 2003. Entre 2007 e 2008 participa 
do Whitney Independent Study Program, em Nova Iorque, EUA.

Filho de pais argentinos exilados, cresce com um sentimento 
de ambiguidade em relação à sua nacionalidade, fator de 
grande in luência em sua produção artística. Através de vídeo, 
desenho, escultura e fotogra ia, explora questões que envolvem o 
desenvolvimento social e político através de diferentes processos 
históricos, de forma a criar novas interpretações e releituras da 
sociedade contemporânea. O artista também explora o efeito da 
ideologia na percepção da realidade e os efeitos do capitalismo 
que transcende a própria ideologia. Na obra We All Laughed at 
Christopher Columbus (2003), por exemplo, aborda a questão da 
formação de nossa memória social em confronto com o processo 
do colonialismo na América do Sul.

Mantém-se bastante ativo no cenário da arte contemporânea, 
tendo participado de diversas residências e exposições desde 
o ano de 2001. Dentre elas, estão “Imagine Action”, na Lisson 
Gallery, em Londres (2007);“Las Casas Is Not a Home”, em Londres 
e Malmö (2009 e 2010, respectivamente). No ano de 2011 teve 
sua primeira exposição individual no Brasil, “Hay siempre un día 
mas lejos”, na Galeria Luisa Strina (Espaço projeto), São Paulo. 
Também em 2011 participa da 54ª Bienal de Veneza.
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With the project Freedom in Motion, the Fundação Iberê Camargo wishes to 
present a selection of art works that set a contrast with traditional artistic 
languages and demonstrates to visitors the extent of the actions carried out 
by this institution. While heeding the most contemporary expressions of art 
and culture, the Foundation seeks to expand the horizons of its headquarters 
and its calendar of events, without losing sight of its patron artist, prompting 
re lection and discussion on the Visual Arts.

From May 30 to August 10, 2014, the Fundação Iberê Camargo presents 
Freedom in Motion. Curated by Jacopo Crivelli Visconti, the exhibition examines 
the act of walking as an artistic practice, through works from the 1960s up 
to the present day. Combining different artistic currents and motivations, the 
exhibition highlights an art in constant movement, resistant to becoming a 
consumer good.

The artists featured in the exhibition often have worked with brittle and 
constantly changing materials. Their actions can only be shared in an exhibition 
through documents and records, but the artistic experience in itself, at the 
moment and location that it is happening, is always bigger than that which is 
presented afterwards to the public through photographs, video or text. The 
exit of these artists from the studios to the streets constitutes an attempt of 
establishing stronger and more lasting ties to the community, ties that do not 
happen through the purchase of the inished object, but through participation 
and the movement experienced.

The Fundação Iberê Camargo wishes to thank the curator, production team 
members, sponsors and other contributors who have made this exhibition 
possible.

JORGE GERDAU JOHANNPETER

FUNDAÇÃO IBERÊ CAMARGO
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FREEDOM IN MOTION
JACOPO CRIVELLI VISCONTI

“Walking is the name I have given to my latest proposition. Hence 
my attaching absolute importance to immanent acts performed 
by participants,” Lygia Clark wrote.1 Despite being one of the few 
works among those on display here in which the act of walking is 
merely referred to, rather than physically performed, by artists or 
visitors, Clark’s work from 1963 is exemplary for the manner of its 
construction: the act recorded in photographs documenting the action 
somehow constitutes the script that she asks “participants” to repeat. 
The work consists of a Moebius strip that anyone could easily make 
by folding a strip of paper in on itself and then cutting it. Far beyond 
its apparent simplicity, this seminal piece dislocates the center of the 
work from the object to be viewed toward the action to be undertaken 
by the visiting public. In this sense, the work anticipates both Clark’s 
later works and their increasing focus on viewer participation, for 
therapeutic purposes too, and the history of the act of walking in the 
context of contemporary artistic production. Despite it having been 
sporadically adopted ever since the Dada2 period, if not before, walking 
consolidated and spread as an artistic practice in the late 1960s. An 
interesting point to note is that in more or less the same period, 
the last artistic pretensions of the Situationist International and its 
maître a penser Guy Debord (who precisely ten years previously had 
written his classic Theory of the Dérive)3, evaporated in the urgency of 
events, replaced by explicit political and militant engagement. Given 
their dependence on iconographic (i.e. mostly photographic) and/
or textual records, and their obvious closeness to the literary realm, 
artists all over the world set out on their investigations without much 
more than ‘a camera in hand and an idea in mind’ (as moviemaker 
Glauber Rocha was to say in the Brazilian context and from a different 
perspective, though in somewhat complementary manner). Their 
actions signi icantly resembled Situationist dérives.4 The most 
characteristic aspect of actions in this period, however, and the one 
that most clearly allows them to be considered symptomatic of a 
diffuse but coherent sentiment – although not a structured or of icial 
one – was that they aspired to create unsaleable art understood not 
as marketable objects, but as social action. It is in this context that 
we must understand the “social sculpture” theorized by Joseph Beuys, 
for whom the in luence in the way people apprehend the world 
and relate to it as well as among themselves is the highest form of 
sculpture. Beginning with Joseph Beuys (at least), the expanded ield 
of sculpture and, metonymically, art goes on to include practices and 
interventions that aim to act exactly in the hub of social relations. The 
famous statement of Beuys, for whom “every man is an artist”, was 
intended to stimulate creativity in all areas of human activity. However, 
it is clear that, by extending the status of artist to all people, he was 
playing a democratizing action. It is extremely symptomatic, in the 
context of these re lections, that one of the most remembered images 
of the German artist accurately portrays him in the act of walking – or, 
more precisely, walking towards the camera. Overlayed on the image, 
the phrase “la rivoluzione siamo noi” [the revolution is us] emphasizes 
equality, almost a communion between artist and the rest of society, 
while synthesizing the indissoluble relationship between revolution 
and march – something that the very word “motion” overtly expresses 
in the highly symbolic crossing of its various meanings. From the 
late 1960s through the early 70s – although direct relationships 
cannot be identi ied, nor the lux of in luences and af iliations clearly 

 

reconstructed –, these concerns were to spread almost rhizomatically 
and become becoming central to much artistic production worldwide. 
In the words of U.S. critic Lucy Lippard, who wrote an essential book 
about conceptual artistic practices, “it seemed that these artists 
would therefore be forcibly freed from the tyranny of a commodity 
status and market-orientation.”5 Works like “a xerox sheet referring 
to an event past or never directly perceived, a group of photographs 
documenting an ephemeral situation or condition, a project for 
work never to be completed, words spoken but not recorded”6 were 
precisely what was being produced in that period by artists who 
viewed the act of walking as an artistic strategy, for all purposes.

Around the same time when Czech artist Jirí Kovanda was taking 
the city of Prague as backdrop for his actions, when he literally clashed 
with pedestrians while walking, running or leeing along streets and 
squares, Lotty Rosenfeld was running along roads in Chile, in her 
silent but poetic protest against the Pinochet regime. Whereas these 
actions more or less explicitly re lected the political environment in 
which they were conceived, it is fascinating to realize how dislocation 
was consolidated as an artistic technique in less con licted contexts 
too. For instance, British artist Richard Long’s seminal A Line Made 
by Walking (1967) keeps strictly to the point made by its title: a line 
on the grass made by the simple act of repeatedly walking over it. A 
Line Made by Walking and other works successively executed by Long 
(including England, from 1968, in which two lines are “drawn” by 
picking daisies in a ield) responded to the same aspiration of freeing 
the creative act from the market’s shackles and constraints. The 
same aspiration also characterizes other actions considered above, 
while engaging with the English tradition of profound connection 
with territory, seemingly revisiting the mythical ley lines.7 Should we 
compare the actions of Long or Hamish Fulton, to name just one more 
English artist, with the most emblematic works of U.S. land-art artists, 
such as Robert Smithson’s Spiral Jetty (1970), there is obviously an 
ontological difference in relation to nature and territory: on the one 
hand, men basically kept to walking on land without any desire to 
change it, and on the other hand, gigantic construction projects and 
huge landscape makeovers. However, works such as Smithson’s Non-
sites series or Dennis Oppenheim’s shown in this exhibition were 
operating in the same context, showing programmatic lack of interest 
in marketable artistic production to focus primarily on creating social 
relations, either metaphorically or directly. To produce his Ground 
Mutations series (1969-72), for example, Oppenheim used modi ied 
shoes that left tracks in the snow, with which he joined his own steps 
to those of others. These footprints were then photographed and the 
images ultimately constituted the work. 

There is con lict between an action’s singularity and 
ephemeralness and the records that, despite being incomplete 
and partial, are all that is left of it, and will be seen by the public – 
surely one of the most fascinating and unarguable idiosyncrasies 
in the context of movement. Any report or record of an action is by 
its very nature partial, since it condenses something much more 
comprehensive: an action with a certain duration in time and 
extension in space, a development, an accumulation of experiences. 
From the late 1960s onward, many artists began to steer their 
practices toward creating situations to be experienced by the public 
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in the irst person, i.e. physically, with all their senses rather than just 
aesthetically. Obviously any record or report would necessarily be 
incomplete. Artur Barrio’s 4 dias 4 noites [4 Days 4 Nights] (1970), 
one of his best known actions, arose from a solitary hallucinatory 
dérive, his aimlessly wandering in various Rio de Janeiro districts. 
In his report presented shortly afterwards the artist announced his 
aim of writing a 400-page CadernoLivro8 on the experience. However, 
he eventually produced two notebooks with their pages glued so 
that the contents could not be seen, almost as an act of surrendering 
to silence, an admission of the impossibility of creating a record 
that could minimally render the explosive Dionysian charge of the 
action. One aspect that surely bothered Barrio was that a report 
or record creates a pregnant moment in the sense of G.E. Lessing’s 
famous Laocoön9 essay, since it becomes the moment that sums up 
a whole event. This point is particularly clear for photographs, but 
also for videos or written reports. A major difference compared to 
the classic painting or sculpture that Lessing analyzed is that there 
are no high points in actions such as those examined here. In some 
ways, the ‘pregnant moment’ of an action, which a report or record 
must capture, is precisely its most anonymous or banal, and one 
that would go absolutely unnoticed in normal conditions. Although 
not untying the Gordian knot of intricate relations between artistic 
actions and their subsequent presentation in reports or records, 
these considerations help to explain the apparent banality of most 
photographs, videos or reports of dérives and ratify their aspiration 
to nothingness as an unarguable syllogism: since the action has 
no purpose in terms of creating or accomplishing something, the 
aesthetic poverty and almost tedious banality of its record or image 
eventually takes on precisely this emptiness, or absence. 

If records, even banal and anonymous ones, contradict artists’ 
emphasis on the transience of their action, special note should 
be made of the recurrent use of materials that are very symbolic 
of ephemerality, precisely. A few years before Dennis Oppenheim 
presented his Ground Mutations, one of Richard Long’s irst actions 
was Snowball Track (1964), an ordinary track made by rolling a ball in 
snow.10 Perhaps Francis Alÿs had this seminal work in mind more than 
30 years later when creating what could be considered its negative, 
by leaving almost invisible tracks when pushing a block of ice through 
torrid streets in Mexico City until it melted away. This famous action 
was recorded in a video titled Sometimes Making Something Leads to 
Nothing (1997). On the one hand, Alÿs’ work obviously starts from 
premises similar to Long’s in posing an action that, given its melting 
aspect, has no ultimate purpose. However, Alÿs could be seen as taking 
these premises to their logical conclusion because unlike Long’s lines 
“drawn” on snow, grass or in a ield of daisies, Alÿs’s objects do not 
return to their natural state but leave an irreversible void. Another 
work that emphasizes the importance of the moment of an action in 
relation to its record is Landmarks (Footprints) (2002) by Jennifer 
Allora and Guillermo Calzadilla, who designed rubber soles that 
individual protesters could attach to the soles of their shoes when 
rallying against military exercises in Vieques, Puerto Rico. Protesters 
thus imprinted dissent messages on the ground, whereas for artists 
what really mattered was the act itself, the movement: “whenever 
the military was about to bomb, the authorities would make a public 
announcement, and the area would be completely surrounded by 

 
 

military police to keep people out. If someone got in – the military 
had infrared sensors to detect body heat – then by law the bombing 
had to stop. So civil disobedience consisted of a simple act: entering 
the space. To walk, in the context of this geography, took on a much 
denser meaning. To leave an index or a trace in the sand was to 
contest, to refuse, and to critically disrupt the ‘of icial’ meaning of that 
site.”11 Most of the works in the exhibition are undermining the of icial 
meaning of a place and referring to some kind of movement. Clearly, 
this does not always take place through demonstrations as forceful 
and politically engaged as that of Allora and Calzadilla in Vieques, 
but it is undeniable that even seemingly more peaceful works will 
eventually greatly transform people’s perception of the place where 
they happen and will lend it a “denser meaning.” 

The actions undertaken by the Russian collective Kollektivnye 
Deystviya [Collective Actions], founded by Andrei Monastyrski in the 
1970s, mostly took place in the open air and harsh natural settings 
around Moscow. Their main aim was precisely to create a lively and 
lasting sense of the environment in which they developed, for both 
participants and observers (an almost non-existent difference in the 
case of this group of artists). The person walking into a forest holding 
a wire that unrolled from a drum a few kilometers away, for example, 
certainly carried with him/her memories of fables and legends.12 
But it is the overlapping and merging of narrative or literary record 
with the tangible reality of the place that lends the work its impact. 
The proximity of the literary realm to the context of artistic dérives is 
undeniable and extremely fertile: 13 the act of walking, which in most 
cases does not have a practical purpose, creates space for a report, and 
even the need for one. The various media that artists can use to spread 
an action they have performed (or, in some cases, merely planned) 
such as notes, photos videos, found objects, or a combination of all of 
these, are actually no more than reports, updated versions of literary 
topoi such as fables or travel accounts. A collection of publications 
by André Severo and Maria Helena Bernardes complementing or 
circulating material collected and observations from their actions 
as part of the Areal project are extremely representative of this 
proximity of the artistic sphere to the universe of writing in a broad 
sense, including the varied range of records covered: conversation, 
poetry, critical analysis, re lection, a travel diary. Although they also 
include records on other media such as videos or photos of actions 
that André Severo designed for the project Migração [Migration] 
(2002-03), project included here, it is undeniably within and through 
writing that the project wraps and reaches culmination, as if from the 
moment of the action (individually or in pairs, but in no way meant 
to be experienced directly by a large audience) the aim of the artists 
was effectively to come in and transform the act into a story, a tale to 
be told and thus remembered. The memory of walking held by the 
body and mind is the starting point for Francesco Arena’s Corridoio 
(perimetro da percorrere 93 volte e mezza oppure 37) [Hallway 
(perimeter to be walked 93 times and a half or 37)], irst performed 
in 2012, a new version of which is installed here. The size of the work 
(870 x 200 cm) is exactly the same as the perimeter of the hallway 
in his grandparents’ house, where as a child Arena took great care 
never to leave the path designed by the loor tiles. But, while ratifying 
the way walking is used to point to the creation of a community and 
to universal issues, the work does not end in personal reminiscence. 

 
 



122

Visitors can clamber onto the piece and walk on it, but have to go 
around its perimeter 93 times and a half to travel 2,000 meters, 
which is the distance African migrants have to walk from the port 
to the intake center on the island of Lampedusa; or 37 times for the 
800 meter length of the tunnel that Sarajevans dug to get in food to 
survive and hold out during the 1993 siege. 

The frontier is a recurring notion in works that have movement 
as their core feature. Whether physical boundary or just a mental 
one, of memories or physical barriers, the place where one country 
ends and another begins and the rules that de ine who and what can 
cross from one to the other are well explored issues in contemporary 
production, perhaps even unconsciously due to the increasing speed 
and frequency with which works and artists are moving around. Emily 
Jacir’s Where We Come From is surely one of the most emblematic 
samples of the range of meanings that may arise from crossing a 
border, or being unable to do so. As a Palestinian-born holder of a U.S. 
passport, she was able to move freely, unlike her fellow-countrymen 
in exile. For this work, Jacir contacted some of them to ask: “If I 
could do anything for you, anywhere in Palestine, what would it 
be?” Strictly following their instructions, the artist spent months 
ful illing other people’s actual wishes, from the most prosaic such 
as “go to the Israeli post of ice in Jerusalem and pay my phone bills” 
to others such as “drink water in my parents’ village” – apparently 
a very simple wish, which showed how deeply their homeland was 
missed. Around the same time, the Italian interdisciplinary collective 
Multiplicity re lected on the idiosyncrasies and paradoxes of this 
same frontier to create Solid Sea: The Road Map, a two-channel video 
featuring two completely different trips having the same origin and 
the same destination. The routes had to be different: one for a traveler 
with an Israeli passport, the other for a Palestinian. In the irst case, 
the trip takes just over an hour, the other almost six. When people 
cannot cross borders, the solution is to send on objects to carry their 
messages. In 1970, Cildo Meireles started work on a series titled 
Inserções em circuitos ideológicos [insertions in ideological circuits] 
in which he appropriated objects of widespread use, charged with 
outstanding symbolic values such as bank notes or Coca-Cola bottles, 
and used them as vehicles to spread messages of resistance to the 
military regime or more broadly to the capitalist system itself. In this 
case, it was not a matter of physically crossing a frontier but rather 
silently in iltrating into the enemy camp. After bank notes had been 
rubber stamped with the question “Who killed Herzog?” for example, 
or Coca-Cola bottles had been re-labeled “Yankees go home” using 
the same typography as their trademark, these objects were placed 
back in circulation. Meireles consciously and programmatically de-
restricted any authorial claim. Of course, these works were clandestine 
in both the literal and metaphorical sense of the word; pointing to 
insurrection and consequently assuming and requiring a fairly high 
degree of secrecy while almost literally referring to the igure of 
a clandestine ighter, an incognito and almost invisible passenger 
made-over as parasite using pre-existing structure or infrastructure 
despite not following its rules or even being totally opposed to them. 

For his ongoing series Destination, started in 2009, Meriç Algün 
Ringborg researched items that could legally be imported in certain 
countries and placed them on the loor of the exhibition venue 

as a kind of still-life that simultaneously celebrates and parodies 
legislation. By lending it a tangible physical shape, the work itself 
becomes surreal. Such is the case with Algün Ringborg, who left 
her native Turkey for Sweden and took the dif iculties of this move 
as the subject for work that is both extremely precise and moving. 
For several artists, talking about borders means touching upon or 
recalling extremely traumatic episodes from their personal or family 
lives. Last year, for example, Runo Lagomarsino made the same bus 
trip from Buenos Aires to the port of Rio de Janeiro that his father 
had made almost 40 years previously, to board a ship to exile in 
Sweden, where Runo’s mother and older sister awaited him. On his 
journey, Runo carried his father’s fears and concerns with him, as 
well as a roll of ilm. On reaching Rio de Janeiro, he unwrapped the 
spool to be ‘processed’ by the sun, leaving it white and pure, open 
to a future as yet unwritten. A sheer potentiality like the passports 
in one of the most celebrated works of Felix Gónzalez-Torres: a stack 
of blank paper sheets that visitors could take away with them. The 
same aspiration to whiteness or emptiness silently but undeniably 
pervades many of the works in which motion is present either as 
action or premise, and therefore tends to become almost invisible. 
This is the case of Mario Garcia Torres, whose May 2010 consists of a 
single white photo slide that he carried in his pocket every day for a 
month (May 2010); during this time, of course, he eventually made a 
scrawl on it that is actually seen by visitors viewing the work. Again 
though probably unintended, there is clearly a relationship with 
the universe of the fable: scrawls on the slide are the tracks of the 
artist’s movement, the equivalent of Dennis Oppenheim’s footprints 
in the snow, or Richard Long’s drawing a cross in a ield of daisies, 
or perhaps even Hansel and Gretel’s scattering crumbs to ind their 
way home. The acoustic equivalent of the Mario Garcia Torres work 
is a vinyl released by Christian Marclay in 1985 (reissued as a CD in 
1999), titled Record Without a Cover. The CD was conceived to be sold 
without a cover, as a receptacle for inevitable scratches and erasures 
caused when transported to stores, which Marclay saw as part of the 
work. The vinyl disk became not just a means of playing sounds, but 
more an instrument capable of channeling energy from the world and 
emphasizing the value of random sounds in a clear reference to the 
essential lesson of John Cage.

Being able to add the inal aspect of a work randomly through 
more or less direct interventions by others (or the world itself) is 
another recurring feature of pieces involving motion. On these lines, 
Stanley Brouwn started a seminal series he called This Way Brouwn, 
in 1960: “Stanley Brouwn is standing somewhere on Earth. He asks a 
random pedestrian to show on paper the way to another point in the 
city. The next pedestrian shows him the way. The 24th and 11,000th 

pedestrian shows him the way. (…) A This Way Brouwn is produced 
in the time it takes a pedestrian to give his explanation. No second 
thoughts, no polishing and touching up the result. The leet of streets, 
squares, lanes, etc., is sinking deeper and deeper in a network of 
This Way Brouwns. All direction is being drained from it. They are 
leading nowhere. They are already involved, captured in my work. I 
am concentrating the direction of all possible ways in my work. I am 
the only way, the only direction. I have become direction.”14 All dérives 
aspire to transform the artist into the direction he is moving in, one 
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might say. Ariel Orozco gave concrete shape to this desire to merge 
with the city in which he was walking (Mexico City), in Yo paso por 
la ciudad, y la ciudad pasa por mi [I pass through the city, and the 
city passes through me] (2005). He spent three days asking people 
he came across on the street to swap clothes with him. Eventually 
he was wearing completely different clothing to those he had on day 
one. Clothing obviously marks social differences, so by exchanging 
with strangers, Orozco aspires to a truly democratic fusion, a real 
symbiosis with the city’s social corpus. A social body that is invisible 
and almost anonymous precisely because its wide range of diversity 
will not let it be perceived as one unit. Although they walk alone, city 
dwellers move together: in her very ine history of walking, Rebecca 
Solnit writes of “the communal solitude of urban walkers” – a rather 
poetic phrase that succinctly points to the fertile idiosyncrasy of 
dérives: while often taking place in complete solitude, they point 
toward the construction of a society. Solnit adds: “Walking is only 
the beginning of citizenship, but through it the citizen knows his or 
her city and fellow citizens and truly inhabits the city rather than a 
small privatized part thereof.”15 Perhaps this citizen right is the key to 
understanding how an individual activity such as the act of walking 
alone can become an authentically social and, therefore, inherently 
political act: “‘to the streets’ is the classic cry of the urban revolution 
because it is on the street that people become the public, and where 
their power resides.”16 Clarissa Tossin’s series of aerial photographs 
and drawings of Brasilia shows spontaneous pathways being shaped 
in outright transgression of – and opposition to – the freely poetic 
but rarely practical layout planned by the new capital city’s designers. 
It perfectly sums up Solnit’s points and the exhibition’s core idea: 
movement is the path to freedom. 

 

Available at http://www.lygiaclark.org.br/arquivo_detING.
asp?idarquivo=17.
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Jennifer Allora was born in Philadelphia, USA, in 1974. Guillermo 
Calzadilla was born in Havana, Cuba, in 1971. The couple now lives 
and works in San Juan, Puerto Rico.
Allora earned a bachelor’s degree from the University of Richmond in 
1996. From 1998 to 1999, she attended a Whitney Independent Study 
Program residency in New York. She concluded her academic training 
in 2001-2003 by earning a master’s degree from Massachusetts 
Institute of Technology (MIT). In 1996, Calzadilla attained a Fine 
Arts bachelor’s degree from the School of Fine Arts in San Juan, 
Puerto Rico. In 1998, he attended the Skowhegan School of Painting 
and Sculpture, in New York. From 1999 to 2001, he worked on his 
master’s degree in Fine Arts at Bard College, Annandale-on-Hudson, 
in the state of New York. 
The couple irst worked together in 1995 and ever since then their 
vast production has evinced their keen interest in experimenting with 
different media and materials. From the outset, their work featured 
hybrids of sculpture, photography, performance, video and sound. 
Their themes address issues such as authorship, nationality, borders 
and democracy, while attempting to establish relationships between 
objects and their meanings.
The irst Allora e Calzadilla solo exhibition was Charcoal Dance Floor, 
held in 1997 at the Luigi Marrozzini gallery in San Juan, Puerto Rico. 
Since then, the couple has shown at many national and international 
exhibitions, both solo and group, including a solo show at the Walker 
Art Center in Minneapolis, in 2004; the Kunsthalle, in Zurich, and 
the Renaissance Society at the University of Chicago, both in 2007. 
In 2006, they were inalists for the Hugo Boss Prize awarded by the 
Guggenheim Museum and the Nam June Paik Prize. Allora e Calzadilla 
represented the United States at the 54th Venice Biennale, in 2011, 
and later in the same year showed in the exhibition Performance 9, 
at the MoMA in New York and, in the following year, at Documenta 
13 in Kassel, Germany. In Brazil, they showed at the 24th São Paulo 
International Biennial in 1998; the World Social Forum’s Utopia 
Station in São Paulo, in 2005; and the 6th and 9th Mercosur biennials in 
Porto Alegre, in 2007 and 2013.

ALLORA E CALZADILLA  ANDRÉ SEVERO

Born in Porto Alegre, Brazil in 1974. Lives and works in Porto Alegre.
Severo’s academic training started at Rio Grande do Sul Federal 
University, in Porto Alegre, where he earned a bachelor’s degree in 
Fine Arts in 1998 and a master’s degree in Visual Poetics, in 2007.
In 2000, he joined Maria Helena Bernardes in the Areal project, a 
contemporary art action pursuing transitional experiences far from 
urban centers and their cultural institutions. In 2004, he published 
Consciência Errante [Wandering Consciousness], volume ive of 
Documento Areal.
In 2007, his Lomba Alta project offered a residency program at a farm in 
the central region of the southernmost Brazilian state of Rio Grande do 
Sul, through which he attempted to pose artistic re lections emphasizing 
the experience of shared creative and re lective activity. The following 
year, he joined Marcelo Coutinho to develop their Dois Vazios [Two 
Voids] project, which pointed up similarities between visual arts and 
ilm, and between the pampas of Rio Grande do Sul and the barren 

backlands of northeastern Brazil. In 2009, as part of his involvement 
with the Mercosur Biennial’s educational project he and Maria Helena 
Bernardes published Histórias de península e praia grande/Arranco 
[Stories of the peninsula and beach/Arranco], containing various oral 
narratives collected from the southern half of Rio Grande do Sul, and a 
ilm translating the project’s rationale into images. 

In 2010, working once again with Maria Helena Bernardes, Severo 
curated the exhibition Horizonte Expandido [Expanded Horizon]. 
Their aim was to disseminate, among the Rio Grande do Sul and the 
Brazilian population at large, records and books on radical artistic 
experiences that would prompt fresh discussion of the place and the 
role of contemporary art, as well as its expression and manner of 
exposure to viewers. Also in 2010, Severo launched the book Soma 
[Addition], containing a record of his experience of wandering about 
the country, focusing on possible confrontations between physical 
exercise and local landscape. This work is also an offshoot from his 
Areal. In the same year, he was shortlisted for the IP Art Award.
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Born in Petsamo, a city in the Murmansk region of Russia. Lives in 
Moscow.
Artist, poet and theorist, he graduated from Moscow State University’s 
language and literature department. He irst worked as a visual 
artist in the 1970s, organizing performances, making objects, texts 
and visual poetry, and was seen as one of the leading exponents of 
Moscow’s conceptualist movement. He has also worked as an editor 
and compiled several important publications for Russian art, such as 
MANI (Moscow Archive of the New Art).
In 1976, he founded Collective Art. Still under the rigid Soviet regime, 
they created clandestine performances involving both public and 
artists. As a means of recording this work, Monastyrsky and other 
artists from the group resorted to photography, documentary archives 
and videos. 
Monastyrsky is still active and has works recognized and exhibited 
in several cities in Europe and the United States, including Moscow, 
Barcelona, Vienna, Budapest, Chicago, New York, Madrid and Prague. 
He has shown work at the 50th (2003), 52nd (2007) and 54th (2011) 
Venice biennales and at Kassel Documenta (1987 and 2007). 

 

 Born in Sancti Spiritus, Cuba in 1979. Lives and works in Mexico City.
His training began in the province of Sancti Spiritus, where in 1999 
he graduated from the Escuela Profesional de Artes Plásticas, in 
Trinidad. Orozco then moved to Havana, where he concluded his 
studies at Instituto Superior de Arte in 2005. 
In Orozco’s work, the city is featured not as mere backdrop for his 
performances: the public urban space provides him inspiration and a 
huge laboratory for experimentation. The artist uses poetic expression 
as provocation, prompting viewers to think about their individual 
relationship with their everyday life, with the social processes that 
surround them, or about artistic production itself. 
Starting from subtle interventions in the environment, the artist 
seeks to affect de initions and meanings of social behavior in many 
different contexts. Orozco sees the city as a guardian of different 
codes, capable of providing insights into con licts not only along 
social and political dimensions, but on the personal level too. The aim 
of his work is precisely to extract the essence of events through small 
interventions, so as to get each individual to come into contact with 
his work as personal experience. Ariel deploys photographs, videos 
and installations to document the expression of this gesture, which is 
really the substance of his work. 
His most recent exhibitions include the following solos: Guajiro 
caminando entre gotas de asfalto, Casa Rafael Galván, Mexico DF, 
2013; Detras del Cristal, Federica Schiavo Gallery, Rome, 2012; Selma 
Feriani Gallery, London, 2011; Pinta Art Fair, London, 2011; Red 
Line, Trolebos Galeria, Mexico DF, 2009. He has also shown in group 
exhibition that include: Under Destruction, Swiss Institute, New York, 
2011 and Museum Tinguely, Basel, Switzerland, 2010, curated by 
Chris Sharp and Gianni Jetzer; and Hybrid: Genetica delle forme d’arte 
Pac, Padiglione d’Arte Contemporanea, Milan, 2010.
 

ARIEL OROZCOANDREI MONASTYRSKI
E AÇÕES COLETIVAS
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Born in San Rafael, California, USA in 1955. Lives and works in New 
York.
Born to a U.S. mother and Swiss father, the visual artist and composer 
Christian Marclay was raised in Geneva, Switzerlnad, before returning 
to the United States as an adult. From 1975 to 1977, he attended the 
Ecole Supérieure d’ Art Visuel, in Geneva. Later in 1977, he moved to 
the United States to pursue his studies at the Massachusetts College 
of Art and Design, in Boston, from which he graduated in 1980. He 
joined the Cooper Union Student Exchange Program in New York City, 
in 1978, and this experience signi icantly impacted his subsequent 
production. 
On returning to Boston, he and guitarist Kurt Henry formed a twosome, 
using his sound console’s cymbal for sound effects to compensate for 
the absence of percussion. In 1979, he started working on his early 
pieces as a performer and acoustic artist, creating what he would 
call his Theater of found sound. The following year, Marclay organized 
the Eventworks festival, involving several local artists and musicians 
interested in discussing the in luence of rock, as a musical genre, on 
the art world. His irst works also dated from the early 1980s, as for 
example the Recycled Records (1980-1986) series, which includes 
the Record Without a Cover (1985). He went on to produce the series 
Body Mix (1991-1992) using album covers and mixing different 
components from pop culture and classical music.
In addition to his music/sound and object production, Christian 
Marclay also has used video, the media through which he has earned 
most acclaim and notoriety since the turn of the century. His works 
from this period include the Guitar Drag (2000), a ilm showing a truck 
dragging a guitar; Video Quartet (2002) and Cross ire (2007), both in 
very similar formats: large projections on four screens surrounding 
viewers. In the following decade, he produced The Clock (2010), a 
single-channel 24-hour video containing short cuts of scenes related 
to time, all taken from different ilms or television programs.
In 2011, he showed at the 54th Venice Biennale and received the 
Golden Lion Award for The Clock (2010).

 

CHRISTIAN MARCLAY

Born in the city of Oporto, Portugal in 1945. Lives in the city of Rio de 
Janeiro, Brazil.
Barrio moved to Brazil in 1955. He began to study painting in 1965 
and enrolled at the Escola Nacional de Belas-Artes in 1967. In the 
same period, he starts work on Cadernos Livros [free notebooks] 
containing images and notes already beginning to go beyond the 
traditional languages of art. 
In 1969, he starts work on his Situações [Situations] series using 
organic materials such as trash, toilet paper, human waste and rotting 
lesh. In the same year, he launches his Manifesto challenging the art 

system and market, as well as the social and political situation in 
Latin America. In 1970, during the Do corpo à Terra [From Body to 
Earth] exhibition, Barrio throws his work Trouxas Ensanguentadas 
[Bloody Bundles] along with lesh, bones and blood into a river in 
Belo Horizonte. In this period of his production, he placed emphasis 
on the criticism of Brazil’s military regime by using his work as a 
form of political protest. His Trouxas Ensanguentadas performance 
attained international recognition and he showed in the exhibition 
Information, held at the MoMA, in New York, in the same year. 
In 1974, Barrio returned to Portugal where he witnessed the 
Carnation Revolution and produced two works based on the event: a 
situation titled 4 movimentos e 4 pedras [4 movements and 4 stones] 
and the sculpture Metal/Sebo Frio/Calor [Metal/Cold Grease/Heat]. 
In the following year, he moved to Paris, where Centre Georges 
Pompidou acquired some of his works including Livro de Carne [Book 
of Meat] (1977). By this time, his production included performances, 
mail art, sculptures, artist’s books and notebooks, super-8 ilms, and 
photographs, while painting was sidelined.
In 1982, however, he showed Série Africana [African series] for the 
irst time. For this series of paintings and drawings, he returned to 

color and painting. Three years later, he showed some of these works 
at the 17th São Paulo International Biennial.
From the mid-1990s, several exhibitions and publications have 
revisited Barrio’s oeuvre. A retrospective held in 1996 at Centro 
Cultural Banco do Brasil, in Rio de Janeiro, included a record of 
Situações and deserved special mention.  
In the following decade, Barrio remained actively involved in the world 
art scene. In 2002, he showed at Documenta 11 in Kassel, Germany. 
In 2011, he was awarded the Velázquez Prize from the Ministry of 
Culture of Spain. He was also the only Brazilian representative at the 
54th Venice Biennale, in 2011. 
 

ARTUR BARRIO
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Born in Rio de Janeiro, Brazil in 1948. Lives and works in Rio de Janeiro.
In 1963, Meireles enrolled at Fundação Cultural do Distrito Federal, 
in Brasilia, where he studied under the Peruvian painter and ceramist 
Barrenechea. In 1967, he moved to Rio de Janeiro and enrolled at the 
Escola Nacional de Belas Artes, from which he dropped out after only 
two months.
His irst installation, Desvio para o vermelho [Red Shift] was shown at 
the Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. The following year, he 
started working on the series Espaços Virtuais: Cantos [Virtual Spaces: 
Corners], exploring the subject of time. He produced two more works 
on this theme: Volumes Virtuais [Virtual Volumes] and Ocupações 
[Occupations], both dated 1968-69. Together with Frederico Morais 
and Guilherme Vaz, he founded the Experimental Unit at Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro, in 1969.
Having earned recognition as an artist in 1968 – the year when the 
regime issued the AI-5 decree that suspended civil rights in Brazil –, it 
was precisely due his political views that Meireles gained his reputation 
as one of Brazil’s leading conceptual artists. In 1970, he produced 
Tiradentes – Monumento ao Preso Político [Tiradentes – Monument to 
the Political Prisoner], Inserções em Circuitos Ideológicos: Project Coca-
Cola [Insertions into Ideological Circuits: Project Coca-Cola] and Quem 
matou Herzog? [Who killed Herzog?], all of which convey ierce social 
criticism as their message. Again in 1970, he showed Do Corpo à Terra 
[From Body to Earth] in the city of Belo Horizonte, and Information at 
the MoMA, in New York, for which he executed Inserções em Circuitos 
Ideológicos [Insertions into Ideological Circuits] (1970). 
 Meireles lived in New York from 1971 to 1973. During this period, he 
worked on the installation Eureka/Blindhotland; on the long-playing 
record Sal sem Carne [salt without Meat] and the series Inserções em 
Circuitos Antropológicos [Insertions into Anthropological Circuits]. 
Upon returning to Brazil, in 1973, he began to design costumes for the 
theater and ilms. In 1975, he was appointed editor of the Malasartes 
arts review. From the second half of the 1970s onwards, his works 
sought to explore in keener manner the viewers’ sensory capabilities.
By the 1980s, as the national art scene again moved back to painting, 
Meireles maintained the conceptual characteristic of his production. An 
example of the latter that dates from this period is Pão de Metros [Bread 
by the Meter] (1983), in which he once again explored space- and time-
related issues. This approach was again maintained in the 1990s for 
works such as Fontes [Sources] (1992) and Zero Dólar [Zero Dollar].
In 2000, CosacNaify published Meireles, a book of critical reviews and 
essays on his work that was originally published in London by Phaidon 
Press Limited, in 1999. Meireles also showed at biennial exhibitions in 
Venice (1976); Paris (1977); São Paulo (1981, 1989 and 2010); Sydney 
(1992); Istanbul (2003); Liverpool (2004), and Medellín (2007), 
besides Mercosur (1997 and 2007) and the Kassel Documenta (1992 
and 2002). Retrospectives of his oeuvre were held at IVAM Centre del 
Carme, Valencia (1995); the New Museum of Contemporary Art, New 
York (1999); and Tate Modern, London (2008), where he was only the 
second Brazilian ever to earn the prestigious accolade of a retrospective 
at this gallery. Also in 2008, he received the Velázquez Visual Arts 
Prize awarded by Spains’ Ministry of Culture. In 2009, Gustavo Moura 
dedicated the full-length feature ilm Cildo. 

CILDO MEIRELES

Born in Porto Alegre, Brazil in 1973. Lives in Los Angeles, USA.
Clarissa Tossin spent her childhood and youth days in Brasilia. The 
city designed by architect Oscar Niemeyer and urban planner Lucio 
Costa is the greatest symbol of modernism in Brazilian architecture 
and caused a major effect on Tossin, in luencing her thematic and 
appearing in some of her subsequent works.
Her training as an artist began at Fundação Álvares Penteado, in São 
Paulo, where she earned her bachelor’s degree in Fine Arts in 2000. 
Nine years later, now living in the United States, she concluded her 
master’s program in Fine Arts at the California Institute of Arts in 
Valencia, California. 
Using photography, video, performance and installations, she conducted 
critical investigations into modernity in many different global contexts, 
particularly in Brazil. Through the use of visual and spatial forms, 
her production emphasizes issues and re lections that emerge in the 
course of a process, as is the case of Brasilia by Foot (2009).
Tossin has recently concluded an ArtPace International Residency 
in Los Angeles, with the solo exhibition Brasilia, Cars, Pools and 
Modernities, for which Hou Hanru did the curatorial design. She has 
been involved in a number of residency programs including those at 
Houston’s Museum of Fine Arts (2010-2012) and Fundación Botin 
(2010). Her works integrate collections at Houston’s Museum of Fine 
Arts and the Kadist Art Foundation, Paris / San Francisco. In 2013, 
she showed at the 18th SESC-Videobrasil International Festival of 
Contemporary Art at SESC Pompeia, in São Paulo. 

 

CLARISSA TOSSIN
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Born in the Palestinian town of Bethlehem on the West Bank, in 1970. 
Lives in New York and Ramallah, Palestine.
As a child, Jacir grew up in Saudi Arabia. Early in her adolescence, 
she moved to Rome, where she concluded her secondary education 
before relocating in the United States to attend university. In 1992, 
she earned her bachelor’s degree in Fine Arts at the University of 
Dallas, Texas, and two years later a master’s degree in Fine Arts at 
Memphis College of Art, Tennessee. From 1998 to 1999, she attended 
the Whitney Independent Study Program.
Jacir started her career as an artist in 1994. However, it was not until 
1998, while residing in Paris, that she developed her irst work showing 
a break from formal training in classical painting and sculpture. In 
her Change/Exchange performance, she began by swapping a US$ 
100 bill for francs; these francs were then swapped for dollars, and 
then back and forth, until only a few coins were left. In the same year, 
she also developed the work From Paris to Riyadh (drawings for my 
mother), marking a new development in her cultural approach as she 
incorporated political attitudes to her artistic investigation. 
Over the next decade, Jacir gave the social activism aspect of her 
work a boost. In 2000, on Christmas Eve, she toured the town’s stores 
handing out traditional holiday cards mixed with others denouncing 
the current situation of the historical town of Bethlehem. From 2000 
to 2002, for her Sexy Semite Project, she published ads for Palestinian 
men and women looking for Jewish partners to help them return to 
their homeland. Also in 2002, she showed her acclaimed Memorial 
to 418 Palestinian Villages that were Destroyed, Depopulated and 
Occupied in 1948, at the University of Illinois. 
In 2003, for the irst time she showed Where We Come From, in 
which she asked a number of Palestinians this question: “If I could 
do anything for you in Palestine, what would it be?” The work had 
great repercussion and, from 2003 through 2005, was shown at 
several places in the United States and Europe, as well as in Ramallah, 
Palestine.
 Jacir’s principal exhibitions have included a solo show at the New 
York Guggenheim, in 2009, and the Beirut Art Center, in 2010. She also 
displayed her work at the 8th Istanbul Biennial, in 2003; Documenta 
13 in Germany, in 2012; and the 51st, 52nd and 53rd Venice biennales 
(in 2005, 2007 and 2009, respectively). She won the Golden Lion 
Award in Venice, in 2007, and the following year the Hugo Boss Prize 
awarded by the Guggenheim Museum to acknowledge signi icant 
achievements in contemporary art. 

 

EMILY JACIR

Born in Mason City, Washington, USA in 1938. Died in 2011.
For his irst course on Fine Arts, Oppenheim enrolled at the California 
College of Arts and Crafts, from where he graduated in 1965. The 
following year, he attained his master’s degree in Fine Arts from 
Stanford University and then moved to New York City.
In the late 1960s, the artist stopped making objects and turned 
to pursue his growing interest in large-scale works involving the 
ground. In 1968, he held a irst solo exhibition to present Annual 
Rings, reproducing the rings that the annual growth of trees form in 
snow-covered surfaces, across the frozen channel between Canada 
and the United States. Along with this project, in 1969, he started 
exploring his own body as part of his work, subjecting it to wounds, 
pressure marks, sunburn, etc., investigating as in a biological process. 
In the course of his career of more than 40 years, land-art and 
body-art pioneer Dennis Oppeheim used different methods: action, 
performance, writing, video, ilm, photography and installation. 
Mechanical and industrial elements, ordinary objects, traditional 
materials, or ireworks, as well as his body and the earth – his works 
were executed in many different spaces, both indoors and out, or in 
public spaces. His most important works include Annual Rings (1968); 
Reading Positions for Second Degree Burns (1970); Attempt to Raise Hell 
(1974); Digestion. Gypsum Gypsies (1989); Device to Root Evil (1997) 
and Bus Home (2003). In 2010, he completed several public projects 
Journey Home for the city of Grand Rapids, Michigan; Garden of Evidence 
for Scottsdale, Arizona; Arriving Home for Chicago; Still Dancing for 
Toronto; Pathways to Everywhere for Calgary, Canada; Radiant Fountain 
for Houston, Texas; and Paintbrush Gateway for Las Vegas.
Oppenheim showed in major international exhibitions such as the 
Venice Biennale (1976, 1980 and 2001); Documenta, Kassel, (1972 
and 1977); Johannesburg Biennial (1997); and group exhibitions at 
major museums such as Centre Georges Pompidou in Paris and the 
Metropolitan Museum of Art in New York.
Some of his solo exhibitions deserve special mention: Tate Modern 
Gallery, London (1972); Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris 
(1979); and Whitney Museum of American Art, New York (2003). 
Finally, major retrospective exhibitions of Oppenheim’s work were 
held at Stedelijk Museum, Amsterdam (1974); Museum Boijmans Van 
Beuningen, Rotterdam (1976); Musée d’Art Contemporain, Montreal 
(1978); and MoMA PS1, New York (1991).
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Born in the Italian town of Torre Santa Susanna in 1978. Lives and 
works in Cassano delle Murge, Italy.
Studied painting at Accademia di Belle Arti di Lecce, in Italy.
Throughout his career, Francesco Arena has constantly varied his 
choice of work materials. However, his main objective has always 
been the same: interpreting and re-presenting events from the past, 
using historical facts to ind truths that are not reduced to reporting 
what happened, but used as tools to make us see the whole. His 
topics of interest include historical cases of trauma, violence and 
struggle and their manifestations as static facts and narratives or as 
part of the collective memory. Given the above, some of the issues 
Arena has addressed have been migrants in clandestine light, 
World War II bombing raids, and accidental deaths of criminals in 
large-scale mass murders.
His solo exhibitions have include Art Statement, Art Basel, Basel, 
Switzerland (2010); Com’è piccola Milano, Peep Hole, Milan (2011); 
Ogni cosa a suo tempo – Capitolo V (with Dan Rees), Basilica di 
Santa Maria Maggiore, Bergamo (2012); Orizzonte con Riduzione di 
Mare, Monitor, Rome (2012); Francesco Arena/Anna Franceschini, 
Columbia University, The Italian Academy for Advanced Studies, New 
York (2013); Slide Show – A Project in New York: Francesco Arena-
Claudio Verna, Monitor 215 Bowery, New York (2014).
Group exhibitions: Annisettanta. Il decennio lungo del secolo breve with 
curatorial design by Gianni Canova at la Triennale di Milano, Milan 
(2007); The Unfair Fair, with curatorial design by Cecilia Canziani and 
Vincent Honorè at Loto Arte, Rome (2008); Transmitting Energy: A 
Contemporary Metaphor – Winners of the Terna Prize for Contemporary 
Art, Chelsea Art Museum, New York (2009); The revolution must be 
made little by little | part2: The Squaring of the Circle, Galeria Raquel 
Arnaud, São Paulo (2012); and the 55th Venice Biennale.
 

Born in Antwerp, Belgium in 1959. Lives and works in Mexico City.
Alÿs’ architectural education began at Institut Supérieur d’Architecture 
in Tournai, Belgium, where he attended degree programs from 1978 
to 1983 before enrolling at Instituto Universitario di Architetura, in 
Venice, from which he attained a master’s degree in 1986.
Soon after concluding the master’s program, Alÿs moved to Mexico 
City. Far from Europe, it was precisely this experience of urban 
problems and social unrest seen in Latin America that made him 
become an artist, thus combining his poetic and imaginative vision 
with social and political issues he observed. Through public actions, 
video, painting and drawing, Alÿs explored themes such as national 
borders, regionalism, globalization, con lict zones, and community. 
From the early 1990s, his works explored the act of walking about city 
streets. Noting the large number of stray animals along his way, the 
artist set out to make a magnetized sculpture with which he wandered 
around the Mexican capital collecting any scrap metal he found. The 
set of sculptures and photographs of this action that he titled The 
Collector (1991-92) was his irst piece to involve walking. In 1997, he 
produced  Sometimes Making Something Leads to Nothing by dragging 
a huge ice cube along the streets until it melted away, and the video 
installation Patriotic Tales. In 2002, Alÿs left the city and explored the 
notion of myth as a construct of the collective imagination in When 
Faith Moves Mountains. For this work, he enlisted 500 volunteers 
armed with shovels to shift a huge sand dune. The records of this 
work were irst shown at the Lima Biennial in that same year. 
Since 1991, Alÿs has been showing at exhibitions around the world. 
Institutions holding his solo shows include the Museum of Modern 
Art, New York; Museo d’Arte Contemporanea, Turin, Italy; Kunsthalle 
Zurich, Switzerland; Museo de Arte Reina So ia, Madrid; Kunst-
Werke, Berlin and Witte de With, Rotterdam, Holland. He has also 
displayed works at the 1994 and 2000 Havana biennials; the 1999 
and 2001 Istanbul biennials; the 2002 Shanghai Biennial and the 
Venice biennales in 1999, 2001 and 2007; the São Paulo International 
Biennial in 1998, 2004 and 2010; and Documenta 13 in Kassel, 
Germany, in 2013.
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Born in the city of Belo Horizonte in 1920. Died in Rio de Janeiro, 
Brazil in 1998.
In the early 1940s, after marrying her engineer husband Aluísio Clark, 
she moved to Rio de Janeiro, where she began her artistic training 
guided by the landscape architect Roberto Burle Marx and artist Zelia 
Salgado. From 1950 to 1952, she lived in Paris and trained under 
Árpád Szenes, Fernand Léger and Isaac Dobrinsky. In this period, 
Clark studied oil paintings and produced her own works, her main 
themes being stairways and drawings of her children. In 1952, she 
held her irst solo exhibition at Institut Endoplastique, in Paris.
Back in Brazil, she quickly won acceptance on the local scene and 
showed work at the 2nd São Paulo Biennial, in 1953. At the time, she 
also joined the collective Grupo Frente, an icon of the constructivist 
movement in Brazil. At the collective’s exhibitions, Clark showed her 
series Planos em super ície modulada [Planes on Modulated Surface] 
featuring geometric constructions in heavy-duty paint on wood.
In 1959, Clark joined a group of artists who were splitting from the 
Concrete movement in Brazil, and she became a co-founder of the 
neo-Concrete movement. In the irst part of this period, she produced 
two series, Contra-relevos [Counter-reliefs] and Casulos, [Cocoons] 
featuring embossed geometric planes laking off the painting’s 
two-dimensional surface. In 1960, the rami ications from these 
investigations led to the Bichos series, consisting of several hinged 
metal plaques. This was her irst series to show a growing interest in 
viewers being involved in works and handling them. Bichos won Clark 
the Sculpture Prize at the 6th São Paulo Biennial and were shown at 
the 30th and 31st Venice biennales (1960 and 1962, respectively). 
In the second half of the 1960s, Clark’s work veered toward exploring 
the body through sensory experiences, such as the series Série 
roupa-corpo-obra (1967) [Clothing-body-work series], in which 
viewer-participants were asked to wear plastic clothes designed by 
Clark, and rediscover their own bodies through their tactile sense. In 
1968, at the 34th Venice Biennale she showed her installation A casa 
é o corpo [The House is the Body], for which visitors were asked to 
walk through a kind of dark labyrinth representing the experience 
of different stages of pregnancy: penetration, ovulation, germination 
and expulsion. In 1966-1967, she showed in the exhibitions Opinião 
66 and Nova Objetividade Brasileira held at Museu de Arte Moderna 
do Rio de Janeiro.
In 1970, Clark moved to Paris and taught at Sorbonne’s Faculté d’Arts 
Plastiques. In this period, she stopped making any kind of object of 
aesthetic interest and was increasingly dedicated to investigating 
corporeal experiences and focusing on the relations that participants 
established with a wide range of media. On returning to Brazil in 
1976, she started exploring the therapeutic potential of this kind of 
work, which by then she was viewing as more like psychoanalysis 
than art. 
In the 1980s, her signi icance as an artist was recognized 
internationally and several retrospectives of her work were held in 
major capitals around the world. 
 

Born in Krefeld, Germany in 1921. Died in Düsseldorf in 1986.
Beuys spent his childhood in Kleve near the Dutch border, where his 
interest in the arts and biological sciences was aroused at an early 
age. In 1940, during the World War II, he enlisted in Germany’s Armed 
Forces as a Luftwaffe pilot. When lying over the Crimea region in a 
blizzard, Beuys’ plane was shot down and he was severely injured. 
Close to dying, he was rescued by a group of Tatars from the region 
who cared for his wounds by treating them with grease, and warmed 
his body by wrapping it in felt. The truth of this incident is now much 
disputed but its importance for the poetics and mythology created 
around Joseph Beuys remains. 
In 1947 he enrolled at Kunstakademie Düsseldorf, where he studied 
sculpture under the painter-sculptor Ewald Mataré and graduated in 
1951. On concluding his education, he went back to Kleve and stayed 
there until 1961, when he returned to Düsseldorf to teach. In the late 
1960s, he came to know the collective Fluxus and other artists such 
as Nam June Paik. This experience catalyzes his early performances, 
or ‘actions’ as he preferred to call them. In 1963, he showed at the 
festival Festum Fluxorum Fluxus, his irst public event with Fluxus.
Joseph Beuys was keenly interested in Rudolf Steiner’s philosophy 
as well as in issues arising from Christianity and mythology, botany 
and zoology, from which he developed a rich complexity of symbolism 
around his work. He used grease, felt, honey, blood, and even dead 
animals to compose his objects, installations and performances. He 
did not believe in separation between art and life, but felt that creative 
expressions could come from anywhere. Based on this belief, he 
developed his Social Sculpture concept of art as a revolutionary force 
capable of transforming our social system. His major works include 
the performances How to Explain Pictures to a Dead Hare (1965), I 
Like America and America Likes Me (1974) and the project 7000 Oaks 
(1982-1987). 
In 1972, he lost his position as professor at Kunstakademie Düsseldorf 
after disagreeing with the school administration. Beuys argued that 
admission to art school should be open to anyone. Over the years, 
his interest and involvement in politics grew and he was a founding 
member of the German Green Party, in 1979.
Joseph Beuys is considered the leading igure German art in the 
postwar period. He has shown his work regularly at exhibitions 
around the world, such as the prestigious Venice Biennale and the 
Kassel Documenta. His irst major retrospective was held at the 
Guggenheim Museum in New York, in 1979, after which Berlin, 
Zurich, Paris and Madrid hosted important retrospectives of his work. 
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Born in Istanbul, Turkey in 1983. Lives and works in Stockholm, 
Sweden. 
Ringborg’s childhood and youth were spent in Istanbul, a city 
divided between two continents, Europe and Asia. This geographical 
peculiarity has been very signi icant for his work; his themes 
often examine concepts such as nationality, borders, belonging, 
bureaucracy, cultural identity and the notion of home. 
While still in Turkey, she studied Arts and Visual Communication 
at Istanbul’s Sabancı University, from 2002 through 2007. After 
concluding the course, she moved to Sweden, where a lengthy 
immigration procedure began that eventually in luenced her artistic 
production. An example of this process is her Becoming European 
(2012), consisting of a large panel stamped with different color seals 
containing all the dates and diverse legal conditions in which she 
was classi ied as an alien until she obtained European citizenship. 
Ringborg enrolled at the Royal Institute of Art in Stockholm in 2010 
and was awarded her master’s degree in Fine Arts two years later.
Meriç Ringborg worked with prints, photography, sound, objects 
and installations, adopting a very methodical process that consisted 
basically of collecting, ordering and listing. Thus, the artist attempted 
to emphasize the social criticism conveyed in her work. She has also 
addressed language and translation as a theme for her work. Since 
2010, Rigborn has shown at several solo and group exhibitions, 
mainly in Europe and North America.
 

Born in the city of Monclova, Mexico in 1978. Lives and works in 
Mexico City
After earning a bachelor’s degree in Fine Arts from Universidad de 
Monterrey, in 1998, Torres spent a few years working as an artist in 
Mexico before moving to the United States to continue his art training. 
He concluded his studies at the California Institute of the Arts, in Los 
Angeles, in 2005.
Through his work, the artist has aimed to unveil narratives on art 
historical and cultural. As a playful gesture, though sometimes a 
melancholy one too, he scavenges gossip or rumors, or secret or banal 
stories as a starting point to develop works such as For What Does not 
Kill You Makes You Stronger (2007), a slide projection telling the story 
of a failed attempt to build a contemporary art museum on the Greek 
island of Syros.
Each project therefore takes on a different nature, and in choosing 
development and presentation media - interventions, projections, 
installations and ilms - Torres sets ef iciency as the criterion to be 
prioritized, thus exploring art’s structures  and ways of materializing 
them from very personal interpretations and narratives, while 
sharing his own experience with viewers. 
His solo exhibitions have included  Museo Reina So ía, Madrid (2010); 
Fundación Joan Miró, Barcelona (2009); CCA Wattis Institute for 
Contemporary Art, São Francisco (2009); and Stedelijk Museum, 
Amsterdam (2007). He has also shown in group exhibitions that 
include the 29th São Paulo Biennial (2010); the Taipei Biennial, Taipei 
(2010); the 8th Bienal del Sur in Panama (2008); Yokahama Triennial in 
Japan (2008); the 52nd Venice Biennale (2007), Documenta 13, Kassel, 
Germany (2012); and the 9th Mercosur Biennial, Porto Alegre (2013).
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Born in Bristol, England in 1945. Lives and works in Bristol.
In the 1960s, his Fine Arts academic training starts at West of 
England College of Art in Bristol, from 1962 to 1965. Subsequently 
he enrolled at St. Martin’s School of Art, in London, which he 
attended from 1966 to 1968. 
While still studying, in 1967, he did A Line Made by Walking as a 
photographic record of the action of repeatedly walking along a 
straight line on grass to make a small trail. Since then, he has seen 
walking as a means of exploring the concepts of time, space and 
distance as new subjects for his art. 
In addition to photography, Long also recorded his works on maps 
and in writing, not only posing original ideas for his art production 
but also building powerful narratives. In 1969, he showed at the 
When Attitudes Become Form exhibition at Kusthalle Bern, a highpoint 
in the history of conceptual and minimalist art. For this exhibition, he 
walked across the Alps and documented the journey in written form. 
In the 1970s, his fame spread internationally. He used materials such 
as slate, driftwood, rocks or his own footsteps to create sculptures; 
through them he sought to recreate the experience of natural landscape 
in a gallery, thus restating a relationship with art that goes back to 
pre-history and at the same time an extremely current commitment 
to environmental issues. Through his work Long pursued a state of 
equilibrium between nature and human formalism in which abstract 
ideas such as lines or circles establish relationships between that 
which makes us human and the forces of nature. In the 1980s, he 
introduced a new practice to his poetics by doing paintings with the 
marks of his own hands and applying mud directly to gallery walls. 
In 1976, he represented Britain at the 37th Venice Biennale. In 1989, 
the Tate Gallery awarded him the Turner Prize. 
His most outstanding solo exhibitions were held at the Hamburger 
Bahnhof, Berlin (2010); Tate Britain, London (2009); Scottish 
National Gallery of Modern Art, Edinburgh (2007); San Francisco 
Museum of Modern Art (2006); National Museum of Modern Art, 
Kyoto (1996); Philadelphia Museum of Art (1994) and Solomon R. 
Guggenheim Museum, New York (1986).

 

Based in Milan, Italy, the Multiplicity territorial research agency was 
founded in 2001 and currently has projects underway in different 
regions around the world. The collective consists of a constantly 
changing network of professionals from various ields – architects, 
geographers, visual artists, urban planners, photographers, 
sociologists, ilmmakers etc. The group currently has around 80 
members and Stefano Boeri acts as coordinator. Multiplicity’s core 
interests are contemporary urbanism, visual arts and culture in 
general. Works are executed using systems analysis, researching and 
representing the physical environment in question, and pursuing 
trails and traces of new social behaviors. 
Their projects produce strategies for intervention, workshops, 
installations and books on the recent processes of transformation 
of urban conditions that remain below the radar in contemporary 
society. They are currently working on a number of projects: USE - 
Uncertain States of Europe investigates territorial changes across the 
European continent; Solid Sea examines the Mediterranean Sea; and 
Border Device studies the proliferating and controversial process of 
the surge of new borders, security systems and checkpoints in real 
and virtual environments. 
Their works have been shown at Documenta 11 (2002), Kassel, 
Germany; the 50th Venice Biennale (2003) and Musée d’ Art Moderne 
de la Ville de Paris (2003).
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Born in Malmö, Sweden in 1977. Lives and works in Malmö and São 
Paulo.
Runo Lagomarsino enrolled at the Academy of Fine Art Vatland, 
University of Gothenburg, Sweden in 1999, where he earned his 
degree in 2001, and went on to take the master’s program at Malmö 
Art Academy in Malmö, Sweden until 2003. Next came the Whitney 
Independent Study Program in New York, USA, from 2007 to 2008 
As the son of exiled Argentinean parents, Lagomarsino had ambiguous 
feelings about his own nationality as he grew up, and this weighed 
heavily as an in luential factor in his artistic production. Videos, 
drawing, sculpture and photography were used to explore issues 
involving social and political development across different historical 
processes in order to create new interpretations and reinterpretations 
of contemporary society. He also explored the effect of ideology on 
perceptions of reality and the effects of capitalism that transcends 
ideology itself. An example is We all Laughed at Christopher Columbus 
(2003), which compares the formation of our societal memory in 
comparison with the process of colonialism in South America. 
Lagomarsino is still very actively engaged with the contemporary 
art scene and has participated in several residency programs and 
exhibitions since 2001, including Imagine Action at Lisson Gallery, 
London in 2007, and Las Casas is not a home in London and Malmö 
in 2009 and 2010 respectively. His irst solo exhibition in Brazil, Hay 
siempre un día mas lejos, was hosted by Galeria Luisa Strina (Espaço 
project) in São Paulo in 2011. He also showed at the 54th Venice 
Biennale in 2011.
 

RUNO LAGOMARSINO
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é crítico e curador independente. Entre outras exposições, foi 
curador da 12a Bienal de Cuenca, Cuenca, Equador (2014) e de 
“Leda Catunda – pinturas recentes”, Museu Oscar Niemeyer, 
Curitiba / Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (2013). Escreve 
regularmente para revistas de arte contemporânea, arquitetura e 
design, além de catálogos de exposições e monogra ias de artistas.

is an art critic and independent curator. Among other exhibitions, 
he has curated the 12th Biennial of Cuenca, Cuenca, Ecuador (2014) 
and “Leda Catunda - recent paintings”, Museu Oscar Niemeyer, 
Curitiba / Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (2013). He 
writes essays and articles for magazines on contemporary art, 
architecture and design, in addition to exhibition catalogues and 
artists’ monographs.
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