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Nós que levamos adiante a BIENALSUR, longe de impor um tema de 

convocatória decidimos, mais uma vez, investigar entre artistas e 

curadores de diferentes latitudes sobre quais são os temas em suas 

respectivas agendas, analisar as convergências e fazer delas os eixos 

temáticos da agenda da próxima edição.

 

Assim, a capacidade da arte de questionar os cidadãos no espaço 

público, sua capacidade de situar-se nas fronteiras reais ou virtuais de 

nossas sociedades, expondo o que estas representam, as diferentes 

dimensões da questão de gênero, bem como das memórias e dos 

esquecimentos, os passado traumáticos, as múltiplas articulações 

entre arte e ciência e as estratégias de ativação e integração social que 

as ações artísticas podem trazer, mostram a arte contemporânea 

como um poderoso instrumento para se aproximar, conhecer, pensar 

e testar formas de lidar com alguns aspectos da realidade. Estes são 

alguns dos temas que atravessam as obras e propostas dos artistas e 

curadores que participarão da BIENALSUR 2019. Estes são os eixos 

curatoriais que, centralmente, irão moldar este grande evento cultural 

e que foram definidos a partir da convocatória aberta internacional, de 

temática livre feito pela BIENALSUR para sua segunda edição (que 

recebeu mais de 5200 projetos de mais de 80 países distribuídos em 

todo o mundo). Desta forma, a BIENALSUR continua apostando em 

um formato atípico e único em termos de curadoria.

Uma vez analisadas as propostas recebidas, a equipe curatorial da 

BIENALSUR delimita os eixos centrais que são desenvolvidos em cada 

edição e que, de junho a novembro de 2019, serão ampliados em 

múltiplos espaços expositivos distribuídos nos vinte países 

participantes. Os eixos cruzam o território expandido em que a 

BIENALSUR é realizada para apresentar em cada cidade um capítulo 

que mantém sua autonomia, ao mesmo tempo em que, por 

integrar-se a um dos eixos curatoriais, dialoga com os demais.

Modos de ver, um dos problemas que emergiram das questões 

abordadas pelos artistas em suas obras, aludem aos diferentes modos 

de apresentação e representação visual que configuram os artistas 
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contemporâneos apropriando-se de modelos históricos, criando 

versões, construindo outros novos e assim contribuindo à construção 

e circulação de diferentes "modos de ver", dada a gravitação que a 

percepção visual tem na maneira como nos relacionamos e 

interpretamos o mundo que nos cerca. Retornamos com este título ao 

famoso livro do escritor britânico John Berger, que analisa as formas 

pelas quais articulamos o que vemos com o que conhecemos, bem 

como os desvios poéticos que ocorrem entre palavras e imagens.

 

Aquelas obras que aludem à questões de memória em diferentes níveis, 

aos passados traumáticos e às memórias da violência ditatorial e as 

formas pelas quais as artes atravessam aspectos ligados aos direitos 

humanos, foram agrupadas no eixo Memórias e esquecimentos.

Enquanto isso, os trabalhos que se referem às perspectivas de gênero, 

a politização dos corpos e a visão crítica da perspectiva patriarcal e 

heteronormativa - problemas transversais em todos os países e em 

todos os outros eixos temáticos - respondem ao núcleo temático das 

Questões de gênero.

A conjunção entre Arte e ciência /Arte e natureza como plataforma 

de diálogo horizontal entre modos de abordagem e pensamento, e a 

problemática dos Trânsitos e Migrações, também associada a 

questões relacionadas ao controle, aos territórios e ao 

desenraizamento e a discriminação, serão outros dos eixos surgidos 

dos temas apresentados pelos próprios artistas.

Como na edição anterior, a concepção da arte como um fato que 

ocorre não só em museus e espaços de exposição tradicionais, mas 

como um fenômeno que se insere no próprio tecido urbano e social, 

apelando para a interação e a integração da comunidade, deu corpo 

ao eixo Arte e espaço público /Arte e ação social.
 

Por outro lado, temas como Paisagem em articulação e como 

subtema da Arte e natureza, também em dialogo paralelo com 

Modos de Ver, procuram colocar em jogo a tensão existente entre o 

conceito tradicional de paisagem -aquele que representa a natureza 

em um estado puro e selvagem- e as produções artísticas 

contemporâneas.

Finalmente, o conceito de Trabalho refere-se a um conjunto de 

obras que revelam a preocupação contemporânea por este tema, 

entendendo a ocupação, o trabalho, como direito inalienável do ser 

humano, atualmente ameaçado pela dinâmica econômica 

contemporânea. Com isso, as formas pelas quais a arte opera a 

partir de dimensões cotidianas, bem como as maneiras pelas 

quais ela contribui para a formulação de algumas imaginações de 

futuros possíveis, são integradas como outros subtópicos dentro 

da edição 2019 da BIENALSUR.
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