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ENCONTRO

MUNTREF
SEDE: HOTEL DE INMIGRANTES 
AV. ANTÁRTIDA ARGENTINA (ENTRE
A DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
E O BUQUEBUS) ENTRADA PELA BASE
NAVAL. DÁRSENA NORTE, PUERTO MADERO



POR UMA BIENAL DA UNASUL

A partir da preocupação com o respeito pelas singularidades e da necessidade de redefinir 
posições, recuperar tradições e estabelecer outros laços entre espaços e tempo, nasce a Bienal 
Internacional de Arte, incubada pela UNASUL. Esse é seu objetivo diferencial, que conduz à 
definição de um formato e um funcionamento pelo qual a arte da região não se integre como mera 
cota de diversidade, procurando ser congruentes com um novo paradigma que permita 
repensar a cena de arte e cultura contemporâneas de maneira plural.

Entre os objetivos principais da Bienal, nossa proposta foi, também, transformá-la em um 
espaço que contribuísse para a formação do pensamento crítico na região, com autonomia em 
relação aos grandes relatos canônicos. Além disso, queríamos ajudar a construir outras redes de 
visibilidade e circulação para a arte e a cultura contemporâneas, da América do Sul e do 
mundo todo, que favorecessem uma reconfiguração das relações de intercâmbios simbólicos em 
escala regional e global.

Enfim, nossa ideia é fazer deste espaço de arte um espaço de pensamento, um lugar para o 
nascimento de ideias e propostas destinadas a oferecer outras configurações do mundo atual.

Por isso, escolhemos como primeira ação pública o convite a esta 1ª Jornada sob o lema SUR 
GLOBAL, para que pensemos sobre alguns horizontes da arte contemporânea e este seja o 
primeiro de vários encontros destinados a vislumbrar algumas questões relativas à arte 
de nossos dias.

Esperamos convocar ao MUNTREF (sede Hotel de Inmigrantes) um público variado, integrado por 
artistas, críticos e curadores, profissionais de arte e cultura, estudantes e interessados em geral. 
Esperamos que tanto o perfil dos nossos convidados quanto o das modalidades de apresentação e 
intercâmbio de propostas ajudem a caracterizar esta nova Bienal.

Durante o encontro de 20 de novembro de 2015, será lançado o Concurso Internacional de 
Design Gráfico para o logotipo da Bienal e o Concurso internacional de projetos de curadoria.



AGENDA DO DIA  20/11/15  

10h – 11h

ABERTURA DO COLÓQUIO E APRESENTAÇÃO DOS ALINHAMENTOS 
FUNDAMENTAIS DESTA BIENAL INTERNACIONAL DE ARTE UNASUL.

TERESA PARODI (Ministra de Cultura da Argentina) e ANÍBAL JOZAMI
(Dir. Geral da Bienal Internacional de Arte UNASUL).

11 – 11h40 AM 

UM OLHAR SOBRE O ESPAÇO AMERICANO.
 
Diálogo entre CHARLY NIJENSOHN (Artista argentino residente em Berlim)
e DIANA WECHSLER (Pesquisadora do Conicet - Subdir. de Pesquisa e Curadoria
do MUNTREF).

Conversação entre a prática artística e o pensamento crítico sobre as noções de arte 
contemporânea, natureza, paisagem e território. Particularmente, seu foco estará em 
fotografias e videoinstalações onde são desenvolvidas sequências em que o homem é 
exposto às forças da natureza.

11h45  – 13 h 

ARTE CONTEMPORÂNEA / ARTE POPULAR, ENTRE A PRÁTICA ARTÍSTICA E A 
TEORIA CRÍTICA. 

Conferencia TICIO ESCOBAR (Dir. Museo del Barro, Assunção, Paraguai). Apresentação 
do “Funk Staden”, um projeto de DÍAS&RIEDWEG (Brasil-Suíça / artistas). que combina a 
história da conquista, as tradições populares afro-americanas e a arte contemporânea.

Diálogo entre DIAS&RIEDWEG e TICIO ESCOBAR

13h – 14h Almoço na recepção do MUNTREF (sede Hotel de Inmigrantes) 

14h – 14h40

ARTE LATINO-AMERICANA A PARTIR DA AMÉRICA DEL NORTE.

STÉPHANE AQUIN (Curador-chefe do Hirshhorn Museum, Washington, EUA).
O olhar de um historiador da arte e curador-chefe de uma importante instituição 
museológica estadunidense sobre a presença de arte latino-americana nessa coleção 
norte-americana.
Conversation with LUIS CAMILO OSORIO (Museum of Modern Art of Rio de Janeiro)

14h40 - 16h10

O PANORAMA ARTÍSTICO SUL-AMERICANO NO CONTEXTO INTERNACIONAL. 

Conferência de RAMÓN CASTILLO (curador e diretor da Escuela de Bellas Artes, Santiago, 
Chile). Uma postura crítica sobre as dinâmicas do panorama internacional da arte.
Apresentação do projeto artístico de VOLUSPA JARPA (artista chilena). Apresentação 
do projeto artístico de CLAUDIA CASARINO (artista paraguaia).

Diálogo entre RAMÓN CASTILLO, VOLUSPA JARPA e CLAUDIA CASARINO.

16h10 - 16h30 Pausa para o café 

16h30 - 17h10   

COLECIONISMO E ARTE CONTEMPORÂNEA.
 
Diálogo entre LUIZ AUGUSTO TEIXEIRA DE FREITAS (colecionador de arte brasileiro 
residente em Portugal) e um dos artistas cuja obra integra sua coleção, JORGE MACCHI 
(artista argentino). Como caracterizar as relações e dinâmicas entre o colecionismo, o 
mercado e as práticas artísticas e críticas contemporâneas?

17h10 - 17h40  
   
MATERIAIS PARA A ARTE CONTEMPORÂNEA.

TATIANA TROUVÉ (artista francesa). Apresentação de seu projeto estético em diálogo 
com ANÍBAL JOZAMI. 

17h40 - 18h10 
   
ARTE, HISTÓRIA E IMAGINÁRIOS, APRESENTAÇÃO DE DANIEL SANTORO

(artista argentino) dialogando com ALICIA DE ARTEAGA (crítica de arte)

18h10 - 19h     
   
A ESTETIZAÇÃO DO MUNDO.

Diálogo entre GILLES LIPOVETSZKY (filósofo e sociólogo francês) e ANÍBAL JOZAMI 
(Dir. Geral da Bienal Internacional de Arte UNASUL)
O estilo, a beleza, o gosto e a sensibilidade se impõem a cada dia como imperativos 
estratégicos das marcas: o capitalismo de consumo é um modo de produção estética. 
Dentro das indústrias de design, moda, publicidade, decoração e cinema, são moldados 
os regimes de visualidade e representação, o que leva, entre outros, ao questionamento 
de qual é o local da arte contemporânea.

19h - 20h30       
   
ENCERRAMENTO DO ENCONTRO. PALAVRAS DO DIRETOR GERAL DA BIENAL
Brinde 
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