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Sistemas Ecos 2014 promove abertura de
exposição em 13 de setembro
A segunda edição do projeto reunirá até 12 de outubro na Praça Victor Civita obras de
Sonia Guggisberg, Denise Adams, Fernando Velázquez, Luiz Duva, Gilbertto Prado/Grupo
Poéticas Digitais, Lea van Steen e Raquel Kogan, Lucas Bambozzi, Matheus Leston,
Rejane Cantoni e Leonardo Crescenti

IMPRIMIR

A segunda edição do Projeto Sistemas Ecos ocupa a Praça Victor Civita, em São Paulo, de 13 de setembro a 12 de outubro e tem
entrada franca ao público. A abertura acontece no próprio dia 13 (sábado), às 17h. O Sistemas Ecos compreende uma série de
oficinas, todas realizadas em agosto, intituladas EcoLAB e seguidas de exposição.
Idealizado e com coordenação curatorial da artista Sônia Guggisberg, o projeto tem como objetivo proporcionar experiências
artísticas coletivas que despertem nos participantes e expectadores o interesse pela discussão do processo social, lembrando que as
cidades se refazem de acordo com as transformações do panorama sociopolítico.
“Entendemos que, em metrópoles desordenadas, instaurase uma espécie de amnésia urbana, em que o redesenhar das cidades nos
deixa livres para assumir a fluidez das mudanças do nosso tempo e as antigas raízes que marcaram o lugar se desfazem, abrindo
espaço para o movimento”, afirma Sonia.

Anúncios Google

► Arte urbana

As oficinas EcoLAB se estendem para o entorno da Praça, em uma área com um raio de 300 metros que será utilizada para pesquisa
e estudo das novas obras que serão apresentadas. Os trabalhos gerados pelo EcoLAB são tutoriados por artistas atuantes no cenário
contemporâneo e irão integrar a exposição ao lado de obras inéditas dos artistas convidados.
SOBRE OS ARTISTAS
Denise Adams
Artista, fotógrafa e educadora, utiliza, principalmente, fotografia e vídeo como suporte. Sua pesquisa está relacionada ao
reconhecimento e à construção dos territórios e seus contornos. Trabalhou como fotógrafa nos jornais “Folha de São Paulo”, “O
Estado de São Paulo” e na revista “Época”. Seus trabalhos em vídeo e fotografia já puderam ser vistos em diversas exposições.
vimeo.com/deniseadams
Fernando Velázquez
Suas obras incluem vídeos, instalações, objetos interativos e performances audiovisuais. Mestre em Moda, Cultura e Arte pelo Senac
SP, participa de exposições no Brasil e no exterior com destaque para a Emoção Art.ficial Bienal de Arte e Tecnologia (Brasil, 2012),
entre outros. Foi curador do Motomix 2007, Papermind Brasil e Dorkbot São Paulo. É professor da PUCSP, vive e trabalha em São
Paulo.
http://www.fernandovelazquez.co.uk
Gilbertto Prado/Grupo Poéticas Digitais
Artista multimídia, professor do Departamento de Artes Plásticas da ECA – USP e coordenador do Grupo Poéticas Digitais. Recebeu o
9º Prix Möbius International des Multimédias (2001) e o 6º Prêmio Sergio Motta de Arte e Tecnologia (2006). Trabalha com arte em
rede e instalações interativas. Publicou, em 2003, o livro “Arte Telemática”, pelo Itaú Cultural.
http://www.poeticasdigitais.net
Lea van Steen e Raquel Kogan
Lea van Steen e Raquel Kogan iniciaram parceria em 2005, com o premiado vídeo BMG8970, apresentado no Rencontres
Internacional Paris/Berlin, Videometry  Galeria Del Angeles, e seguiu com outras produções, como “Reprodução Proibida”, “Nada ao
Infinito”, “Subtitle”, “Cleaning the Message” e “Line”.
http://www.raquelkogan.com e http://www.leavansteen.com
Lucas Bambozzi
Artista e pesquisador em novos meios. Produz vídeos, instalações, performances audiovisuais e projetos interativos, tendo seus
trabalhos exibidos em mais de 40 países. Dedicase à exploração crítica de novos formatos de mídia e é criador e coordenador do
Festival arte.mov e do Labmovel. Em 2010, foi premiado no Ars Eletronica, em Linz (Áustria) com o projeto Mobile Crash.
http://www.lucasbambozzi.net
Luiz Duva
Artista experimental no campo da videoarte e performance. Desde 2012 se dedica à criação e à apresentação de composições
audiovisuais em ambientes instalativos, de projetos de live cinema ao desenvolvimento de conteúdo para diferentes mídias. Criador e
diretor artístico da Mostra Live Cinema, evento de performances audiovisuais que acontece anualmente no Brasil desde 2007.
http://www.liveimages.com.br
Matheus Leston
Músico, produtor musical, artista e professor. Em 2013, criou e produziu a Orquestra Vermelha, projeto multimídia premiado pelo
Programa Rumos. Trabalha com edição de som, sonorização para publicidade e consultoria em projetos multimídia.
http://www.matheusleston.com
Rejane Cantoni e Leonardo Crescenti
Pesquisam e desenvolvem instalações imersivas e interativas. Desde 2005, a dupla participou, entre outras mostras, do Ars
Electronica, em Linz, Berlim e na Cidade do México; do The Creators Project, em Nova York e em São Paulo. Em 2010, receberam os
prêmios VIDA 13.2 por “Fala” e menção especial do Prix Ars Electronica para “Túnel”.
http://www.cantonicrescenti.com.br
Sonia Guggisberg
Doutoranda em Comunicação e Semiótica pela PUCSP. Atua como artista, videomaker e pesquisadora, participando de mostras

coletivas e individuais, palestras e workshops desde a década de 90.
http://www.soniaguggisberg.com.br
Sobre a Praça Victor Civita
Projeto pioneiro na América Latina, inaugurada em 2008, a Praça Victor Civita é resultado da iniciativa do Grupo Abril em parceria
com a Prefeitura do Município de São Paulo, o Itaú, a Even Construtora e a Petrobrás. A partir de um espaço com aproximadamente
14 mil metros quadrados e área verde com cerca de 80 árvores, a Praça oferece à população um espaço que propõe uma reflexão
acerca da preservação ambiental. Também abriga o Prédio do Incinerador, instalado no antigo incinerador de Pinheiros, e desenvolve
atividades de educação socioambiental, com cursos, palestras e visitas escolares, além de localização privilegiada e de fácil acesso
através de transporte público ou carro. A Praça Victor Civita dispõe de um palco para espetáculos com arquibancada coberta para
290 pessoas, onde ocorrem apresentações musicais, passando pelo rock, samba e música clássica, também espetáculos circenses,
aulas de arte, yoga e pilates, além de atividades no centro de convivência para a terceira idade (CIIPE). O projeto foi implementado
a partir da iniciativa de reviver uma região degradada pelo acúmulo de detritos ao longo dos anos, uma vez que, entre os anos de
1949 e 1989, o espaço funcionou como centro de processamento de resíduos urbanos. Dentro das normas técnicas de acessibilidade,
a área conta com uma exposição permanente sobre as formas, materiais e tecnologias empregadas no tipo de reabilitação ambiental
do terreno. Além disso, a Praça Victor Civita conta com soluções arquitetônicas de reuso de água, economia energética e projeto
paisagístico educativo. A Praça Victor Civita é aberta diariamente, das 6h30 às 19h, e toda a sua programação é gratuita. Para visita
de grupos escolares é necessário agendamento. A Praça divulga suas atividades através do site http://pracavictorcivita.org.br e
também nas redes sociais twitter (@pracavc) e facebook (fb.com/pracavictorcivita). No site, o público pode se cadastrar para receber
a newsletter da programação.
SERVIÇO
2ª Edição Sistemas Ecos
Datas: 13 de setembro a 12 de outubro
Hora: Abertura às 17h
Local: Praça Victor Civita | Rua Sumidouro, 580 – Pinheiros
Ingresso: gratuito
Classificação: Livre
Outras informações: (11) 30313689
Fonte: Baobá Comunicação
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