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com.posições.políticas . Encontro Ibero-Americano . De 14 a 

17 de novembro 2011.  Armazém da Utopia, Rio de Janeiro 
[ www.cpp.panoramafestival.com ] 

 

 

O Corpo território do político: corpo dissidente, híbrido, trágico, TRANStornado. Corpo batalha. Corpo Cidade, 

Corpo  Coletivo.  Corpo  que  explora  outros  territórios  possíveis  de  sexualidade,  subjetividade  e  afetos.  Corpo‐

Cópia, Corpo Sul. Um Corpo que Causa.  

 

Com  quatro  dias  de  debates,  palestras,  conversas  coreopolíticas  e  performances,  o  com.posições.políticas 

oferece, um espaço de contaminação entre arte e ativismo e de encontros sul‐sul.  

 

O  Encontro  é  parte  das  atividades  que  o  com.posições.políticas  realiza  dentro  da  programação  do  Festival 

Panorama  –  de  4  a  20  de  novembro  ‐,    e  que  ainda  incluem  três  oficinas,  um  laboratório  de  criação  em 

colaboração, o espaço de documentação Corpo – Cópia, residências artísticas, e uma programação de dança,  

performance, música e cabaré. 

 

A cada edição, o Panorama busca outras maneiras de tornar o festival parte  integrante da sociedade em que 

vivemos e de ativar o olhar crítico diante das formas estabelecidas de nos relacionar com a arte, a cidade e o 

meio social. O nome com.posições.políticas nasce da vontade de evidenciar a importância do posicionamento 

político  e  da  constatação  de  que,  também  através  das  práticas  artísticas,  podemos  construir  nosso  próprio 

espaço de ação política aqui e agora, de maneira individual ou coletiva. 

 

Lançado em 2010, o com.posições.políticas conta  com o apoio da AECID ‐ Agencia Espanhola de Cooperação 

Internacional ao Desenvolvimento e o programa IBERESCENA, e a colaboração do Centro Cultural da Espanha 

em São Paulo, Instituto Cervantes do Rio, Institut Français e Consulado Geral da França no Rio de Janeiro. 

 

Quando: De 14 a 17 de novembro  

Horários: Dias 14 e 15, das 15h às 18h30. Dias 16 e 17, das 14h às 18h30. 

Onde: Armazém da Utopia. Cais do Porto ‐ Armazém 6, Av. Rodrigues Alves, s/n – Centro – Rio de Janeiro. 

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

Prazo para reserva de vagas: até 5 de novembro.  Contato para inscrição e dúvidas: cpp@panoramafestival.com 

Dados para inscrição: Envie por favor nome completo, profissão, idade, cidade de residência e CPF. 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PROGRAMAÇÃO 

 

 

Dia 14/11, segunda‐feira    

Corpos Disruptivos: corte! câmera! ação!  

 

Diferentes exemplos de arte ativista na  Ibero‐América como os Erroristas, uma organização internacional de performance 

de rua; a Pocha Nostra coletivo de ciberpecadores  trans‐culturais e artistas de referência na combinação das mais  novas 

tecnologias com a tradição da arte de ação;  A ação coletiva argentina e seus usos da performance como ferramenta para a 

compreensão  do  trauma  e  da  memória  social,  e  a  apresentação  do  livro  do  André  Mesquita  “Insurgências  poéticas” 

publicado em 2011 e que realiza um levantamento exaustivo dos coletivos de artistas no Brasil e outros paises. 

 

Panmela Castro (RJ)  Moderadora 

Isabel Ferreira (RJ)   .   Inventario  

Marcela Levi (RJ) e Guillermo Gómez Peña  (México/USA) . Psycho‐ Magic Actions For a World Gone Wrong 

Marcelo Expósito  (Espanha)   .   Errorismo Internacional: Errare Humanum Est 

Colectivo Etcétera  (Argentina / Chile)   .    Poner el cuerpo a hacer política... 

André Mesquita   (SP)    .   Apresentação do livro Insurgências poéticas. 

 

Também no com.posições.políticas  (horários e espaços podem sofrer alterações) 

20h       The Yes Men (USA)   talk show   .   Ativismo de Gravata  .  Armazém da Utopia.  20:30h  Josie Cáceres (Equador)  .   Encuentro para 

cinco personas  . Armazém da Utopia.   21h        Federica Folco (Uruguai)    .    El olor de mis hijos    .   Armazém da Utopia. 23h Panoramico 

Sélavy, Festa de Desorientação. 

 

 

 

Dia 15/11, terça‐feira     

 O Corpo Território do Político  

 

Que estratégias o artista utiliza para refletir no corpo as questões que o preocupam? Convidamos alguns artistas a mostrar 

brevemente dois trabalhos (um deles de autoria própria) que considerem paradigmáticos em relação à potência política do 

corpo e que servirão de provocadores para o posterior debate entre eles e com o público.   

  

Eleonora Fábiao (RJ)  Moderadora 

Marcelo Evelin  (PI)   .   1.000 Casas 

Micheline Torres  (RJ)  .    Eu prometo isto é político  

Alexandre Vogler (RJ)  .  Campanha Base para Unhas Fracas 

Claudia Müller  (RJ)   .   Exhibition 

 

Também no com.posições.políticas  (horários e espaços podem sofrer alterações) 

20:30  Josie Cáceres (Equador)  .   Encuentro para cinco personas  .  Armazém da Utopia.  21h     Federica Folco (Uruguai)   .   El olor de mis 

hijos  .  Armazém da Utopia.  22h  Ricardo Marinelli (Curitiba ‐ Brasil), Erivelto Vianna (São Luis – Brasil) e Elielson Pacheco (Teresina – Brasil

Travesqueens   .  Armazém  da Utopia  . 23h  Cabaré 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Dia 16/11, quarta‐feira 

Um Corpo que Causa  ‐  Arqueologias e Políticas da Causação. 

 

“No Brasil  ou na  América  Latina,  o  passado  tem algo  do homem‐borracha  (...),  ele  se  estica,  se  estica,  para  confundir  o 

presente, ou para não deixá‐lo se colorir do futuro. Até quando o passado será o devir da nossa condição político‐cultural? 

(...) Então, para quando o salto?"1 Então, vamos pular/causar? Dar o salto do tigre, ou melhor, saltar no presente com as 

unhas negras de tigresa, afiadas com o passar dos tempos?. Décadas após o impacto de sua aparição, o que fazer do queer? 

Disposição taxonômica, entusiasmo libertário, militância, phelan, butler, etnografia, travestismo, paris em chamas. 

 

Denílson Lopes (RJ)  Moderador 

Jorge Alencar  (BA)  .  Um corpo que causa – Escola de princesas    .   Palestra coreomusical 

Giorgia Conceição  (PR)  .  Burla e erótica: uma epistemologia do salmão  .  Palestra performática. 

Ciro Barcelos (RJ) e Andre Masseno (RJ)   .   Um corpo‐croquette: arqueologias da causação   I  Tête ‐ à ‐ Tête 

Rodrigo Dourado (PE) e Henrique Celibi (PE)   .   Bonecas (trans)históricas: a encruzilhada em que se encontram 

                   Medeia, Cinderela e as Vivecas .  Tête ‐ à ‐ Tête  

Javier Contreras  (México)   .   Pues sí no soy un bailarín  (autorretrato en cueros de caballero solo a punto e cumplir 50 años)   

Fala dançada  

 

Também no com.posições.políticas  (horários e espaços podem sofrer alterações) 

20h  Marcelo Expósito (Espanha)  .  Palestra  . Es el fin del mundo, tal y como lo conocíamos. Hacia un 15M global  . Instituto Cervantes. 

22h  Ricardo Marinelli (Curitiba ‐ Brasil), Erivelto Vianna (São Luis – Brasil) e Elielson Pacheco (Teresina – Brasil)  . Travesqueen  . 

Armazém da Utopia. 23h  Cabaré 

 

 

Dia 17/11, quinta‐feira  

Um Corpo que Causa  ‐  A Força e a Graça 

 

Um  corpo  que  causa mostra  experiências  na  cena  contemporânea  que  produzem  outros  territórios  possíveis  de  corpo, 

subjetividade, prazeres e afetos. Um conjunto de estratégias performáticas e lúdicas de intervenção no âmbito da produção 

da  sexualidade  como espaço  de  visibilidade pública:  a  arte‐ação  da Congelada  de Uva  contra  a banalização  do  corpo,  o 

futebol  feminino como um pesadelo ou uma utopia queer.  Os corpos “outros” que colocam em jogo o impensado, o que 

ficou de fora, o obsceno, isto é, o que se esquivou do discurso (hetero)normatizado.  

 

Felipe Ribeiro (Rj) : Moderador: 

Congelada de Uva (México)  .   Drogadiação   .   Manifesto 

André Masseno (RJ)  . To be or not to be queer? that’s a (toxic) question   .   Palestra tóxica 

Pedro Costa (Rn) e Paulo Belzebitchy (Ce)   .   Corpos precários    

René Guerra (AL) e Luis Carlos Alencar   .   Transcinema.    

 

Também no com.posições.políticas  (horários e espaços podem sofrer alterações) 

21h   Luiz de Abreu (BA)   .   Samba do Crioulo Doido  e  Frederico Paredes (RJ)  .   Intervalo   . Teatro Carlos Gomes. 23h  Cabaré

                                                
1 Do escritor Silviano Santiago, "Impressões de viagem: CPC, vanguarda e desbunde", de Heloísa Buarque de Holanda 
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OUTROS ESPAÇOS DO COM.POSIÇÕES.POLÍTICAS 

 

 

Oficinas e laboratórios de criação. 

 

 

Yes Lab com The Yes Men (USA)  .  12 ‐ 13 novembro. 

coLABoratorio Errorista com coletivo Etcétera... (Argentina /Chile)  .  14 – 18  novembro. 

Sinfonia de uma cidade Globalizada  com Marcelo Expósito (Espanha) em colaboração com Ricardo Basbaum 

(Brasil).  18 – 20  novembro. 

Oficina pós‐pornográfica com Maria LLopis (Espanha). 18 novembro. 

 

(Ver mais informação e formulários de inscrição em ww.cpp.panoramafestival.com – programação 2011 ) 

 

 

 

Espaço Corpo‐Cópia. 

 

ORPO‐CÓPIA  é o  espaço de documentação do Composições  Políticas  situado no Centro do Festival.  Oferece 

uma  seleção  de  filmes,  curtas,  documentários,  registro  de  performances  e  vídeos  à  la  carte  relacionados  ao 

corpo político, às interações entre arte e ativismo e à pós‐pornografia. 

 

Corpo‐Cópia é resultado da colaboração entre Isabel Ferreira (com.posições.políticas), Andrew Mitchelson (Live 

Art Development Agency, London www.thisisLiveArt.co.uk), Maria  Llopis  (www.mariallopis.com), Coletivo Filé 

de Peixe / Projeto Piratão (www.coletivofiledepeixe.com), e Paula Gorini  (Videoteca Panorama). 

 

Quando: 4 a 20 de novembro.   Onde: Armazém da Utopia, Cais do Porto – Armazém 6, Av. Rodrigues Alves, 

s/n – Centro – Rio de Janeiro/RJ.   Quanto: Grátis 

 

(Ver mais informação em http://www.cpp.panoramafestival.com/2011‐2/corpo‐copia) 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Programação artística 

 

A  programação  artística  do  com.posições.políticas  2011  inclui  a  estréia  de  quatro  obras  resultado  de 

residências  artísticas  de  Panorama,  e  uma  programação  de  dança,  cabaret,  música  e  performances  no 

Armazém da Utopia do 12 ao 20 de novembro.   

 

(Ver mais informação em  www.cpp.panoramafestival.com  ‐ programação 2011). 

 

(Em ordem de data de apresentação) 

 

Guillermo Gómez Peña (México), Michele Ceballos (Colômbia) e Marcela Levi (Rio de Janeiro – Brasil) 
Psycho‐Magic Actions For a World Gone Wrong 
 
 The Yes Men (USA) 
Ativismo de Gravata – Talk Show 
 
Ricardo Marinelli (Curitiba – Brasil), Erivelto Viana (São Luis – Brasil) e Elielson Pacheco (Teresina – Brasil) 
Travesqueen 
 
Josie Cáceres (Equador)  
Encontro para cinco pessoas 
 
Elielson Pacheco (Teresina – Brasil) 
Projeto TTA   
 
Federica Folco (Uruguai)  
El olor de mis hijos 
 
Javier Contreras (México)  
Pues sí…no soy un bailarín, (autorretrato en cueros de caballero solo a punto e cumplir 50 años) 
 
Luiz de Abreu (Salvador Bahia – Brasil) 
Samba do Crioulo Doido 
 
Frederico Paredes (Rio de Janeiro – Brasil) 
Intervalo 
 
Rocío Bolíver – Congelada de Uva  (México) 
De Pelos 
 
Boyze Chechawana (Africa do Sul) e Panaibra Gabriel (Moçambique) 
The Inkomati (dis)cord 
 
Federico Zuckerfeld (Argentina) e Loreto Garín (Chile) 
Experimentos Erráticos 
 
Cecilia Bengolea (Argentina)  
Translacion de la Luxure  
 


