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com.posições.políticas 2010  
 

Seminário  Cruzes Contemporâneos entre Arte e Política  de 12 a 15 de novembro  

Festival Panorama Instituto Cervantes do Rio de Janeiro e Lona Cultural Municipal 

Herbert Vianna na Maré. 

 

De 12  a  15  de novembro,  de  sexta  à  segunda‐feira  (feriado),  vamos  falar  de política.  O  com.posições.políticas  abre um 

espaço  para  a  troca  de  informações  e  experiências  sobre  as  diversas  interseções  contemporâneas  entre  arte  e  política 

através de um passeio panorâmico pelas seguintes questões: o que significa hoje realizar arte política; o desafio de politizar 

o corpo que dança; o impacto do movimiento queer nas práticas cênicas contemporâneas e as diversas articulações entre 

arte e ativismo. 

 

Com.posições.políticas 2010 se completa com a programação artística especial que o Festival Panorama reservou para as 

datas do seminário que incluem discussões com os artistas sobre os espetáculos e a oficina What am I not allowed to do?, 

do artista e ativista esloveno Janez Jansa, que acontecerá de 16 a 20 de novembro (clique aqui para mais informações). 

 

A  Associação  Cultural  Panorama  celebra  os  20  anos  do  Festival  Panorama  em  2011  lançando  o  programa 

Com.posições.políticas que inclui, além do seminário, residências artísticas (no segundo semestre de 2011) e um Encontro 

Ibero‐americano (novembro de 2011). 

 

O  seminário  se  apresenta  como  um  espaço  para  refletir  e  discutir, mas  também  um  espaço  para  lançar  propostas,  um 

ponto de partida para explorar as principais  questões que atravessam, hoje em dia, o binômio arte  e política  e conhecer 

seus protagonistas no Brasil,  Iberoamérica e no mundo. Todas as questões apontadas, e outras que com certeza surgirão, 

serão desenvolvidas com maior profundidade nas atividades programadas para 2011.  

 

Com.posições.políticas conta com o apoio da Agência Espanhola de Cooperação Internacional ao Desenvolvimento, 

colaboração do REDES – Redes de Desenvolvimento da Maré  e do Instituto Cervantes do Rio de Janeiro. 

 

Quando: de 12 a 15 de novembro. Dias 12, 13 e 14 de novembro, das 14h às 18h; dia 15 de novembro, das 11h30 às 14h30. 

Onde: Dias 12, 13 e 14 de novembro, no Instituto Cervantes do Rio de Janeiro (Rua Visconde de Ouro Preto 62, Botafogo). 

Dia 15 de novembro: Lona Cultural Municipal Herbert Vianna/Lona da Maré (Rua Ivanildo Alves s/n). 

Quanto: grátis. 

Prazo de inscrição: de 10 de outubro a 5 de novembro pelo email cpp@panoramafestival.com 

Nº de vagas: limitada, procure reservar a vaga com antecedência. 

Obs: haverá serviço de transporte da Maré para o Centro do Rio nos dias 12, 13 e 14 saindo às 13h da porta do Centro de 

Artes da Maré e voltando às 23h30 para o Centro do Rio. No dia 15, haverá serviço de transporte do Centro do Rio para a 

Maré saindo do Hotel Rio’s Presidente às 10h30 e voltando às 19h30. 

Contato:  cpp@panoramafestival.com 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PROGRAMAÇÃO 

Dia 12, sexta‐feira 

 

O que significa fazer arte política hoje? 

 

Alguns críticos e artistas contemporâneos afirmam que o mais político hoje é buscar novas formas de vida; o escritor Brian 

Holmes,  por  exemplo,  reitera esta afirmação  lançando a  idéia da arte como uma busca de  territórios e possibilidades de 

transformação  do mapa  social  e  anuncia  que  a  intimidade  e  suas  expressões  artísticas  serão  a  surpresa  do  século  XXI. 

Falaremos também sobre como a arte se articulou com os movimentos sociais e as instituições nos últimos anos e sobre a 

tendência  internacional  à  legitimação  institucional  da  arte mais  política,  cujo  exemplo mais  recente  e  próximo  é  a  atual 

edição da Bienal de São Paulo. Estamos no começo de uma nova etapa? O que significa fazer arte política hoje? E amanhã, 

para onde vamos? 

 

Moderador: Marcos Moraes (Brasil, São Paulo) 

14:00   Eduardo Bonito (Rio de Janeiro – Brasil)   I   Apresentação Com.Posiçoes.Políticas 

14:00    Marcelo Expósito  (Barcelona/Buenos Aires) I El arte, entre la experimentación institucional y las 

políticas de movimiento Imagens comentadas 

15:00    Daniela Labra   (Brasil, Rio de Janeiro)  Onde estão os subversivos?  

 

Programação artística com.posições.políticas 

20h30 Rachid Ourandame  (França)   I   Des temoins ordinaires   I   Teatro Carlos Gomes   I   Conversa com o público 

depois da apresentação. 

 

 

Dia 13, sábado 

 

Mesa 1. Corpos  e  subjetividades  dissidentes. 

 

Nos últimos anos o movimento queer vem atuando com o propósito de provocar uma atitude crítica no que diz respeito aos 

efeitos normativos e excludentes de qualquer identidade e comportamento sexual. Propomos uma visita pelas obras dos 

artistas que desafiaram os códigos específicos do que um corpo pode ou não ser e fazer de acordo com seu gênero e opção 

sexual, e artistas que trabalham com a representação crítica e criativa da sexualidade, sugerindo uma outra idéia de corpo e 

outros prazeres. 

 

Moderador: Ricardo Marinelli (Brasil, Curitiba) 

14:00 Jennifer Doyle   (EUA, Los Angeles)   I   Corpos e subjetividades dissidentes   Imagens comentadas 

14:50   Jorge Alencar   (Brasil, Salvador)   I Queer eye from a strange guy    Imagens comentadas 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Mesa 2. “O  desafio  é  politizar  o  corpo  que  dança” 

 

Roberto Pereira nos dizia que o corpo político que dança tem o desafio de propor uma questão para o mundo, desafio de 

construir no corpo uma ideia, uma questão, e de marcar um território para que o público tivesse espaço para entendê‐la. 

Quais estratégias o coreógrafo utiliza para refletir no corpo as questões que o preocupam? Falaremos também sobre como 

podemos diagnosticar  a  situação  de nosso presente em  relação  à promessa  de modernidade artística,  entendendo esta 

como promessa de emancipação e também promessa de aliança entre o radicalismo artístico e o radicalismo político. 

 

Moderador: Frederico Paredes (Brasil, Rio de Janeiro) 

16:30   Christophe Wavelet   (França)   I  O Malentendido: que dança para que política?  

17:20   Paulo Azevedo   (Brasil, Macaé/RJ)  I   Nova gramática política 

 

Programação artística com.posições.políticas 

10:00  a  12:30  Exibição  do  vídeo  No  reconciliados  (Nadie  sabe  lo  que  un  cuerpo  puede),  de  Marcelo  Expósito. 

Adaptação  da  obra  teatral Máquina  Hamlet,  de  Heiner  Müller,  com  viagens  pelas  vanguardas  estéticas  argentinas 

postas a serviço da construção do movimento social e de defesa dos Direitos Humanos: “Siluetazo”, Arte em La Kalle, 

Grupo de Arte Callejero [GAC], Colectivo Etcétera, etc. 

 

 

Dia 14, domingo 

 

Interseções  entre  arte  e  ativismo. 

 

Desenharemos  um  mapa  aberto  e  com  múltiplas  entradas  sobre  as  práticas  artísticas  que  reativam  a  consciência  de 

cidadania, estabelecem imaginários possíveis e inventam dispositivos críticos que servem para criar uma comunidade, para 

adquirir  subjetividades  distintas  oferecidas  pela  publicidade.  Falaremos  de  como  estas  novas  práticas  fazem  da  vida 

cotidiana uma força capaz de apropriar‐se de qualquer signo, de reinterpretá‐lo, de alterá‐lo e devolvê‐lo de novo para a 

circulação transformado em uma ferramenta social. Falaremos de algumas estratégias radicais de subjetivação coletiva em 

processo caracterizados pela multiplicidade e instabilidade. Como disse Bruce Lee: “A ação é nossa relação com tudo….”1 

 

14:00   Carolina Boluda  (Espanha, Valência)   I Mapa aberto: cena  e ativismos. Imagens comentadas      

14:50   Ricky Seabra (Brasil, Rio de Janeiro)   I   Autorretrato de um artista ativista. Imagens comentadas 

16:00   Janez Jansa  (Eslovenia, Ljubljana)   I   NAME Readymade. Imagens comentadas 

17:00   Franz Manata  (Brasil, Rio de Janeiro)   I   Abotoados pela manga. Imagens comentadas 

 

 

                                                
1 www.leodecerca.net 
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Programação artística com.posições.políticas 

21:00   Lia Rodrigues (Brasil, Rio de Janeiro)   I   Aquilo de que somos feitos   I   Espaço Cultural Municipal Sergio Porto   I 

Conversa com o público depois da apresentação 

 

 

Dia 15, segunda‐feira (feriado). Lona Cultural da Maré. 

 

A conquista do espaço público / Urgências políticas 

 

Falaremos sobre o espaço comum como um espaço móvel, resistente à homogeneização e sua clausura. Falaremos dos 

processos conflituosos de territorialização do espaço público brasileiro e das diversas práticas artísticas que atuam para 

identificá‐lo, torná‐lo visível, e de certo modo recuperá‐lo. Também discutiremos sobre quais são nossas urgências políticas 

aqui e agora, abrindo posteriormente o debate a grupos de discussão para compartilhar idéias, propostas, acordos e 

desacordos. Acabaremos o dia com a celebração de um almoço e o espetáculo Matadouro, do Núcleo do Dirceu. 

 

Moderadora: Cristina Ribas (Brasil, Rio de Janeiro) 

10:30   Saída de vans para a Maré. Saída do hotel Rio’s Presidente, junto ao teatro Carlos Gomes. 

11:30   Marcos Faustini   I   Cultura e Território   

12:00   André Mesquita   I   O Corpo em ação! Interstícios e rupturas criativas. Imagens comentadas     

12:40   Eliana Souza    I   Quais são nossas urgências políticas? 

13:10   Trabalho em grupos: reflexões, sugestões, propostas, acordos, desacordos… 

15:00   Almoço a preço popular na Lona Cultural. 

 

Programação artística de Com.Posiçoes.Políticas 

18h   Núcleo do Dirceu (Brasil, Teresina)   I   Matadouro   I   Centro de Artes da Maré2   I Conversa com o público depois 

da apresentação 

 

 

INFORMAÇÕES WORKSHOP 

 

Workshop Janez Jansa. “What I´m not allowed to do?” 

Neste workshop os participantes vão contornar as restrições, normas, proibições  e autocensura. O workshop  irá explorar 

diferentes  noções  de  limites,  limites  e  restrições  que  o  artista  encontra  na  sua  fase  de  trabalho:  limites  corporais 

(gravidade,  resistência,  cansaço),  psicológicos,  morais,  ideológicos,  restrições  legais  e  limitações  impostas  por  gostos  e 

preferências  estéticas.  O  workshop  estará  baseado  nas  propostas  individuais  assim  como  em  improvisações  de  grupo.  

Também pretende introduzir uma aproximação interdisciplinar ao assunto através da confecção de documentos, imagens, 

políticas do corpo, etc. Pretende oferecer um maior entendimento do lugar que ocupam as artes do corpo nas sociedades 

neoliberais. Está aberto a qualquer pessoa interessada no tema. Se requer experiência em performance. 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Quando: 16 a 20 de novembro, das 10:00 as 14:00.   

Onde: pendente de confirmação. 

Quanto: grátis. 

Nº máximo de participantes: 6 

Prazo de inscrição: de 11 a 24 de outubro. 

Notas: destinado preferentemente a intérpretes criadores profissionais com experiência em performance que estejam 

trabalhando em uma nova criação. Pede‐se saber comunicar‐se em inglês. 

Contacto: oficinas@panoramafestival.com 

  


