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Obras de 11 artistas debatem processo social nas
cidades, na Praça Victor Civita, em SP
A iniciativa
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A etapa expositiva da segunda edição do projeto Sistemas
Ecos está marcada para começar neste sábado, 13/09, na
Praça Victor Civita, em São Paulo. A mostra, que vai até o
dia 12/10 e é gratuita, reúne obras de onze artistas.
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Com o objetivo proporcionar experiências artísticas coletivas
que debatam o processo social das cidades, a exposição 09/2014 | Exposição
itinerante sobre viagens de
lembra que metrópoles se refazem de acordo com
Amyr Klink aborda consumo
transformações do panorama sociopolítico.
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Conheça os artistas participantes, abaixo:
 Denise Adams*, fotógrafa e educadora;
 Fernando Velázquez, professor da PUCSP, com obras audiovisuais;
 Gilbertto Prado, professor da ECAUSP e coordenador do Grupo Poéticas Digitais*;
 Lea van Steen* e Raquel Kogan*, parceiras desde 2005, com o vídeo "BMG8970";
 Lucas Bambozzi*, pesquisador e criador do Festival arte.mov e do Labmovel;
 Luiz Duva*, criador e diretor artístico da Mostra Live Cinema;
 Matheus Leston*, músico, produtor musical e professor;
 Rejane Cantoni e Leonardo Crescenti*, dupla que pesquisa e desenvolve instalações
imersivas e interativas, e
 Sonia Guggisberg*, videomaker, pesquisadora e também idealizadora do projeto
Sistemas Ecos.
"Entendemos que, em metrópoles desordenadas, instaurase uma ‘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.
O projeto Sistemas Ecos envolve duas fases:
 oficinas EcoLAB voltadas para estudantes e artistas, realizadas durante o mês de
agosto, e
 exposição das obras geradas pelo EcoLAB ao lado de obras inéditas de autoria de
artistas convidados.
SISTEMAS ECOS
Data: de 13/09 a 12/10, das 9h às 18h
Local: Praça Victor Civita
Endereço: Rua Sumidouro, 580, Pinheiros  São Paulo/SP
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