


 

BIENALSUR é a Bienal Internacional de Arte Contem-
porânea da América do Sul. Sua primeira edição 
realizou-se durante 2016, com as reuniões Sul Global, 
plataforma de pensamento da arte contemporânea e ao 
longo de 2017, com ações e exposições realizadas em 84 
sedes em 32 cidades de 16 países.
Organizada por uma universidade pública argentina - a 
Universidade Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) - com 
seu diretor Aníbal Jozami como Diretor Geral e diretor da 
área de arte e cultura, e Diana Wechsler como Diretora 
Artístico-acadêmica.

A BIENALSUR conecta simultaneamente ao público dos 
cinco continentes. Em 2017, mais de 400 artistas e 
curadores participaram desta plataforma e espera-se que 
exceda esse número em 2019.

As exposições são realizadas em diferentes museus, 
centros culturais, edifícios e áreas emblemáticas do 
espaço público, buscando gerar uma rede global de colab-
oração associativa institucional que elimine distâncias e 
fronteiras, e reivindique a singularidade na diversidade.

Inédita por sua metodologia, a BIENALSUR inclui obras e 
projetos que são o resultado de convocatórias internacio-
nais abertas. A idéia desse amplo chamado é convidar 
artistas e curadores para pensar em propostas específi-
cas e inéditas, que vão além de um tema condicionador, 
seguindo suas próprias procuras.

Em 2017, mais de 400 propostas foram selecionadasde 
um total de 2543 de 78 países. As propostas são seleciona-
das pelo Conselho Internacional de Curadoria, formado 
por profissionais de prestígio de diferentes origens. O 
critério de seleção é a qualidade de cada proposta, sendo 
totalmente livre o tema ou o suporte escolhido.

A convocatória para participar da BIENALSUR 2019 foi 
aberta 1º de março e termina 30 de junho de 2018. 

O QUE É BIENALSUR? 



UMA BIENAL PARA UMA CIDADANIA 
CULTURAL

BIENALSUR tem entre seus propósitos estabelecer um 
novo atlas de arte com maior presença daquelas 
expressões artísticas que contribuem para a construção 
de uma "cidadania cultural", que vai além das fronteiras 
territoriais ou do pensamento dominante.

Para este fim, foi necessário definir um formato e um 
funcionamento em que a arte de cada região não seja 
integrada como mera cota de diversidade, mas que seja 
para respeitar suas singularidades, redefinindo posições 
tradicionais, tornando as relações mais complexas, 
recuperando tradições e estabelecendo outras ligações 
entre espaços e tempos.

 Nesse sentido, a BIENALSUR tece sua estratégia entre os 
diálogos realizados nos encontros Sul Global, a plataforma 
de pensamento que foi realizada antes das exposições e 
aqueles que são realizados dentro da rede de universi-
dades que fazem parte do comitê acadêmico, bem como os 
intercâmbios com a rede de instituições integradas no 
território BIENALSUR. Esse conjunto de discussões entre 
artistas, curadores, colecionadores, pesquisadores, 
jornalistas, gestores culturais e instituições públicas, 
colabora na construção de uma cartografia própria, plural, 
que opera em simultaneidade com múltiplos eventos e que 
escapam do molde tradicional.

UMA CURADORÍA DISPOSTA A
SAIR DO MOLDE TRADICIONAL

A BIENALSUR pretende gerar um verdadeiro exercício 
processual na criação artística e intelectual e, em 
matéria de curadoria, propõe deixar os moldes tradicio-
nais enquanto questionam as abordagens usuais 
colocadas em jogo nas exposições de arte contem-
porânea.

Na BIENALSUR cinco grandes líneas de trabalho 
integram os diferentes projetos: "Ações e interferências 
no espaço público" (projetos artísticos destinados a 
intervir / interferir em lugares não convencionais de 
cidades ou de seus edifícios emblemáticos, ajudando a 
quebrar a inércia diária); "Curadorias Bienalsur" 
(aquelas que são construídas a partir de projetos 
selecionados da convocatória aberta internacional e 
que somam as instituições da rede a sua própria 
programação); "Coleção de Coleções" (que procura 
acomodar outras visões e perspectivas da arte contem-
porânea partindo do conceito de coleção e o que cada 



uma delas representa em termos de uma "versão" da 
arte); "Arte e ação social" (onde são testadas estratégias 
específicas através de propostas artísticas destinadas a 
estabelecer pontes com diferentes sectores sociais que, 
por diversos motivos, são marginalizados e, portanto, 
excluídos do circuito de produção, circulação e 
consumo de bens culturais) e finalmente, "Arte nas 
fronteiras" (um eixo político estético que dá visibilidade 
aos conflitos presentes na contemporaneidade que 
envolvem não apenas situações territoriais, mas 
também, e muito especialmente, sociais e culturais).
 

BIENALSUR: UMA BIENAL QUE CRIA O SEU 
PRÓPRIO TERRITÓRIO 

A BIENALSUR propõe eliminar as fronteiras temporais e 
espaciais através da simultaneidade que a tecnologia 
permite. Todas as sedes participantes (84 em 2017) estão 
conectadas por meio de telas ao vivo para visitas "virtuais" 
que também convidam a estabelecer um diálogo espontâ-
neo entre públicos distantes.

Para marcar o significado simbólico-político de sua 
cartografia, o espaço é medido em quilômetros com ponto 
de partida no antigo Hotel dos Imigrantes no porto de 
Buenos Aires. Este espaço, agora sede do Centro de Arte 
Contemporânea do MUNTREF (Museu da Universidade 
Nacional de Três de Fevereiro), está impregnado pelos 
vestígios de milhões de imigrantes - e nos seus últimos 
anos de funcionamento também abrigou representantes 
de comunidades indígenas. que  procuravam falar com o 
presidente em exercício- que moldaram a diversidade de 
origens da rica cultura do continente sul-americano.

 Desde Buenos Aires, BIENALSUR expande-se à cidades 
argentinas como Tigre, Caseros, Rosario, Córdoba, San 
Juan, Tucumán, Salta e Bahía Bustamante (Chubut). E o 
caminho continua, sempre em simultâneo, pelo Uruguai 
(Montevidéu), Paraguai (Assunção); Chile (com sede em 
Santiago de Chile e Valparaíso); Brasil (com sede em São 
Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Sorocaba e Salvador de 
Bahia); Peru (Lima); Equador (Guayaquil); Colômbia 
(Bogotá); México (México DF); e Cuba (La Havana). Cruzan-
do os oceanos Atlântico e Pacífico continua no continente 
africano em Ouidah, Benín e na Europa em Espanha (com 
sede em Madri e Palma de Maiorca); França (com sede em 
Paris e Marselha); e Alemanha (Berlim). E finalmente, na 
Ásia, o Japão se incorpora. Através da BIENALSUR, esta 
antípoda do planeta que é Tóquio se torna próximo da 
América do Sul.



Os responsáveis por este projeto são profissionais 
dedicados à gestão de espaços públicos de formação e 
desenvolvimento, especializados na área de cultura e 
cultura. O Conselho Internacional de Curadoria BIENAL-
SUR (em sua edição de 2017) foi integrado, em ordem 
alfabética, por: Florencia Ba�iti (Argentina); Lionel Bovier 
(Suíça); Tadeu Chiarelli (Brasil); Estrella De Diego 
(Espanha), Albertine de Galbert (França); Néstor García 
Canclini (Argentina / México); Andrés Duprat (Argentina); 
Ticio Escobar (Paraguai); Fernando Farina (Argentina); 
Abdellah Karroum (Marrocos / Emirados Árabes Unidos); 

QUEM SÃO OS RESPONSÁVEIS
DE ESTE PROYECTO? 
 Fábio Magalhães (Brasil); Jeanine Meerapfel (Alemanha); 

Hans Ulrich Obrist (Suíça / Reino Unido); Rodrigo Quano 
(Peru); Ivonne Pini (Colômbia); Liliana Piñeiro (Argentina); 
e Marie-CécileZinsou (Benin).

ANÍBAL JOZAMI /DIRETOR GERAL
DA BIENALSUR

Sociólogo especializado em Relações Internacionais, 
empresário e colecionador de arte. É reitor da Universi-
dade Nacional de Tres de Febrero, e também dirige os 
museus da Universidade Em 1993, criou a Fundação Foro 
del Sur, organização não governamental destinada a 
reunir líderes políticos, empresários e acadêmicos com o
objetivo de gerar políticas de Estado na América do Sul. 
Em 2015, foi eleito pelos ministros de cultura dos países 
sul-americanos  para projetar, organizar e dirigir a Bienal 
Internacional  de Arte Contemporânea da América do
Sul, BIENALSUR.

DIANA WECHSLER / DIRETORA
ARTÍSTICO-ACADÉMICA DA BIENALSUR

Curadora argentina. É Doutora em História da Arte e
investigadora principal do CONICET. Diretora do Instituto 
de Investigações em arte e cultura "Dr. Norberto Griffa "e
do Mestrado em Curadoria de Artes Visuais da Universi-
dade Nacional de Tres de Febrero. Na mesma Universi-
dade, é a vice-diretora dos Museus. Também é professora 
de Arte Argentina na UBA. Recebeu bolsas de estudo e 
subsídios, entre outros, o Fellowship de Pós-Doutorado 
da Fundação Ge�y. Ganhou os prêmios para Curadoria e 
Ensaio de Arte da Associação Internacional de Críticos de 
Arte e Produção Científica da Câmara dos Senadores da 
República Argentina.




