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O que S e ria dO mun dO Se m aS cOiSaS que nãO exiStem? 
What Would be of th e World With o u t the things 
that do not exist? nOS S a PrOPOSiçãO é O diá lOgO our 
proposition is the dialogue POiPOid r Ome poipoidrome O 
inexiStente é inSiStência the nonexistent is insistence 
ateliê aBertO Para a invençãO dO inexiStente open studio 
for the invention of the nonexistent
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Frestas – Trienal de Artes é uma proposta 
inspirada nas experiências marcantes do 
projeto Terra Rasgada realizado na década 
de 1990, em colaboração com os artistas 
da cidade. Os dois projetos carregam no 
título o sentido do nome Sorocaba, que, 
traduzido do tupi-guarani, significa o “lugar 
da rasgadura”.

Com curadoria de Josué Mattos, o 
projeto transdisciplinar, com foco nas 
artes visuais, estrutura-se a partir da frase 
interrogativa “O que seria do mundo sem 
as coisas que não existem?” inspirada no 
espetáculo teatral "O que seria de nós 
sem as coisas que não existem" concebido 
e montado, em 2006, pelo Lume Teatro 
- Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas 
Teatrais da Universidade Estadual 
de Campinas. 

Com a finalidade de aliar processos 
educativos com formação continuada, 
foram estabelecidas parcerias com a 
Prefeitura Municipal de Sorocaba e apoio 
do Pátio Cianê Shopping.

O Sesc, com essa iniciativa, possibilita 
o acesso aos bens culturais, amplia as 
parcerias locais e participa dos processos 
de transformação da arte contemporânea, 
oferecendo ao público possibilidades 
de estabelecer diálogos sensíveis e 
descobertas próprias do campo da criação 
e das experiências artísticas.

danilo Santos de miranda
Diretor Regional do Sesc São Paulo
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Frestas – Trienal de Artes is a proposal 
inspired by the outstanding experiences of 
the Terra Rasgada project, carried out in 
the 1990s, in collaboration with the city’s 
artists. The titles of the two projects bear 
the sense of the name Sorocaba, which in 
the Tupi-Guarani language means “place 
of tearing.”

Curated by Josué Mattos, this 
transdisciplinary project focused on 
the visual arts is structured around the 
question, “What would become of the 
world without the things that do not exist?” 
inspired in the theater play "What would 
become of us without the things that do 
not exist" conceived and staged, in 2006, 
by Lume Teatro – Núcleo Interdisciplinar 
de Pesquisas Teatrais of the Universidade 
Estadual de Campinas.

With the aim of allying educational 
processes with continuing education, 
partnerships were established with the 
Sorocaba City Government, with support 
from Pátio Cianê Shopping.

Through this initiative, Sesc is 
providing access to cultural assets, 
extending its local partnerships, and 
participating in the processes of 
transformation of contemporary art, 
offering the public possibilities to establish 
sensitive dialogues and discoveries in the 
field of artistic creation and experience.

danilo Santos de miranda
Regional Director of Sesc São Paulo
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O que podem as frestas em uma superfície urbana, em contextos 
sociopolíticos ou simbólicos? À primeira vista, suas cisões redefinem a 
experiência de espaço. Dividem, reconfiguram, renomeiam as coisas e os 
lugares circunscritos entre as suas fronteiras. Por outro lado, há frestas 
que, para além de irromper uma determinada superfície e estancar sua 
fluidez e o modo como ela é percebida, preenchida e experimentada, 
suscitam, por suas quebras de paradigmas espaço-temporais, a 
“invenção de memórias”, assim como ações capazes de interrogar a 
norma, potencializar a desordem, redefinir a obsolescência e a ruína. As 
frestas também podem redesenhar os traços que ampliam ou restringem 
a cidadania, a atuação subjetiva e a decorrente emancipação do sujeito 
diante de situações imprevistas. Pois, como lidar com o inesperado, 
com o imprevisto e com o desconhecido se não os atravessando, o que 
não é diferente de construir frestas em suas verdades? Frestas também 
aparecem em relações humanas quando surgem para cindir máscaras 
ou para rasgar os valores cristalizados relativos ao fracasso e ao êxito 
no mundo contemporâneo; ao lucro e à perda, à ordem e à desordem 
na coletividade.

Mas as frestas no contexto da Trienal de Artes surgem, também, 
como uma maneira de conviver com e de traduzir o significado 
amplo do nome dado a esta terra pelos tupiniquins. Com o seu sufixo 
substantivador (aba), a cidade qualifica sorok, terra, em tupi-guarani. O 
sufixo faz dela uma “terra rasgada”, nome do projeto realizado na década 
de 1990, que Frestas – Trienal de Artes busca reinventar, desta vez em 
diálogo aberto com o mundo. O aba de Sorocaba é o que qualifica esta 
terra como o “lugar da rasgadura”. E como o ato abrupto de rasgar, que 
também pode ser visto como rompimento ou como o intervalo entre dois 
momentos de existência, é o que gera áreas limítrofes, que desenha as 
margens e o centro, que constrói marcos, incide significados peculiares 
para territórios vizinhos — que, por sua vez, os distancia conceitualmente 
—, esta trienal de artes pretende se tornar uma plataforma para 

FRESTAS
Trienal de Artes
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What is the potential role of gaps in an urban surface, in social political 
or symbolic contexts? At first sight, their schisms redefine the experience 
of space. They divide, reconfigure, rename the things and the places 
circumscribed within their borders. On the other hand, there are gaps 
which not only cleave a determined surface and block its fluidity and the 
way it is perceived, filled and experienced, but also, by their breaking 
of spatiotemporal paradigms, give rise to the “invention of memories,” 
as well as actions with the power to interrogate the norm, potentize 
the disorder, redefine obsolescence and ruin. The gaps can also redraw 
the lines that enlarge or restrict citizenship, subjective activity and the 
resulting emancipation of the subject in light of unforeseen situations. 
Because, how can we deal with the unexpected, with the unforeseen and 
with the unknown, except by going through them, which is the same as 
constructing gaps in their truths? Gaps also appear in human relations 
when they arise to split masks or to tear away the crystallized values 
related to failure and to success in the contemporary world; to profit and 
loss; and to order and disorder in the collectivity.

But the gaps in the context of the Trienal de Artes also arise as a way 
to live with and translate the broad meaning of the name given to this land 
by its original inhabitants, the indigenous Tupiniquins. In their language 
of Tupi-Guarani the name of this land consisted of the root word sorok, 
“land,” together with the substantivizing suffix – aba, “torn,” for an overall 
meaning of “torn land,” or in Portuguese, “terra rasgada,” the name of the 
project carried out in the 1990s, which Frestas – Trienal de Artes seeks 
to reinvent, this time in open dialogue with the world. The suffix – aba of 
Sorocaba is what qualifies this land as the “place of tearing.” And since the 
abrupt act of tearing, which can also be seen as a rupture or as an interval 
between two moments of existence, is what generates borderline areas, 
which draws the margins and the center, which constructs boundaries, 
imposes specific meanings for neighboring territories – which, in turn, 
distances them conceptually – this Trienal de Artes aims to become 

FRESTAS
Trienal de Artes
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que a arte se torne, efetivamente, uma interlocutora legítima no 
processo de formação da imagem simbólica da cidade e da região e, 
consequentemente, da cidadania, da construção de subjetividade e 
de ações poético-colaborativas capazes de ativar leituras inusitadas 
do mundo.

Ao longo dos meses de outubro de 2014 a maio de 2015, reuniremos 
artistas de diferentes partes do mundo em Sorocaba, onde serão 
realizados exposições, espetáculos de teatro e de música, intervenções 
em locais e museus da cidade, projeções de longas-metragens em 
nossa sala de cinema construída na rampa do estacionamento do Sesc, 
além de performances e ações artísticas transdisciplinares. Ocupa 
de maneira integral os prédios do Sesc Sorocaba, o salão do Palacete 
Scarpa, o Museu da Estrada de Ferro Sorocabana, o Barracão Cultural e 
uma loja no Pátio Cianê Shopping, encontrando frestas nestes espaços 
destinados a diferentes práticas. O que significa pensar a arte se 
infiltrando em diferentes contextos, sejam eles esportivos, políticos, 
históricos, sociais, educativos, econômicos, assistenciais, míticos ou 
fictícios. Como uma personagem aparentemente anônima, a arte produz 
as suas frestas no cotidiano contemporâneo e valoriza a formação livre 
e a produção de significados para o mundo pela via do intercâmbio e da 
transdisciplinaridade. Por intermédio de ações e de núcleos expositivos 
que aproximam os artistas de profissionais atuantes em diferentes áreas 
de conhecimento, com encontros dialógicos ou núcleos de pesquisa em 
poéticas visuais, o projeto Frestas poderá, com o engajamento paulatino 
de toda a cidade, participar da construção de uma cena para a arte 
contemporânea mundial. À primeira edição de qualquer projeto é dado 
o direito de sonhar, porque a história ainda não interpôs sobre ele os 
seus limites e as suas lacunas. Sonhemos, então, com este projeto como 
uma alternativa real para a configuração de outros desenhos capazes de 
circular os valores transdisciplinares que a arte carrega, e que o desejo 
move para diferentes lugares, produzindo irrupções no real, de modo a 
fazer com que o sujeito não saia ileso desse “lugar da rasgadura” que, em 
outra escala, é o mundo em que vivemos.

Josué mattos
curador
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a platform for art to become, effectively, a legitimate interlocutor in 
the process of forming the symbolic image of the city and region and, 
consequently, of citizenship, of the construction of subjectivity and of 
the poetic-collaborative actions able to activate unusual readings of 
the world.

Throughout the months from October 2014 to May, 2015, we will bring 
together artists from different parts of the world in Sorocaba, where 
exhibitions will be held along with theater and music shows, interventions 
in different places and museums in the city, projections of feature-length 
films in our cinema room constructed on the SESC parking ramp, as well as 
performances in transdisciplinary artistic actions. It will generally occupy 
the buildings of SESC Sorocaba, the main hall of the Palacete Scarpa, 
the Museu da Estrada de Ferro Sorocabana, the Barracão Cultural and a 
store at Pátio Cianê Shopping, finding gaps in these spaces intended for 
different practices. Which means considering art as it infiltrates different 
contexts, whether involving sports, politics or history, or with a social, 
educational, economic, charitable, mythic or fictitious nature. As an 
apparently anonymous character, art produces its gaps in contemporary 
day-to-day life and valorizes the free formation and production of 
meanings for the world through interchange and transdisciplinarity. 
Through actions and exhibition segments that bring artists together 
with professionals active in different areas of knowledge, with meetings 
for dialogs or centers for research in visual poetics, the Frestas project 
can, with the gradual engagement of the entire city, participate in the 
construction of a scene for contemporary art worldwide. The first edition 
of any project is given the license to dream, because history has not yet 
imposed its limits and its lacks. We therefore dream about this project 
being a real alternative for the configuration of other designs able to 
circulate the transdisciplinary values that art bears, and which it desires 
to move to different places, producing eruptions in the real, in order to 
ensure that the subject does not emerge unscathed from this “place of 
tearing” which, on another scale, is the world in which we live.

Josué mattos
curator
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Wagner • Beto Magalhães, Cao Guimarães e Lucas Bambozzi • Bil Lühmann • Bjørn 
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Delat? • Daniel Santiago • Deyson Gilbert e Luísa Nobrega • Dionisio González 
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Nóbrega • Lume Teatro • Malu Saddi • Marcela Armas • Marcelo Moscheta • Maya 
Watanabe •  Neha Choksi • Núria Güell • Priscila Fernandes • Raquel Stolf • Regina 
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O que seria do mundo sem as coisas que não 
existem? What would be of the world without 
the things that do not exist?

nossa proposição é o diálogo Our  
proposition is the dialogue

ateliê aberto para a invenção do inexistente: 
daqui até aÍ! Open Studio for the Invention of 
the Nonexistent: from here until There!

Poipoidrome Poipoidrome

O inexistente é insistência The nonexistent is 
insistence

ateliê de pesquisa em poéticas visuais Studio 
for Research into Visual Poetics
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valérie mréjen [1969, paris, frança]
Leur histoire [A história deles], 2014 , vídeo, 3’ 30’’.

their history, 2014, video, 3’ 30’’.

página anterior
Previous page

lenora de Barros [1953, são paulo, brasil / nova iorque, eua]
Utopia, 1996, instalação sonora, dimensões variáveis. cortesia galeria millan.
utopy, 1996, sound installation, variable dimensions. Courtesy Galeria Millan.



Além de nortear o projeto curatorial da Trienal 
como um todo, esta pergunta/interrogação/
provocação nomeia uma de suas exposições, 
que propõe um vislumbre quanto à potência 
da arte como ferramenta capaz de modificar o 
estado das coisas, considerando o impossível, 
o improvável e o inexistente como pontos de 
partida e não como obstáculos.

O que seria do mundo sem as 
coisas que não existem? What 
would become of the world 
without the things that do 
not exist?

Besides guiding the Trienal’s curatorial project 
as a whole, this question/inquiry/provocation 
names one of its exhibitions, which proposes a 
look at the power of art as a tool able to modify 
the state of things, considering the impossible, 
the improbable and the inexistent as starting 
points rather than obstacles.

de 23 de outubro de 2014 a 8 de fevereiro de 2015
From October 23, 2014, through February 8, 2015

SeSc SOrOcaBa - BarracãO cultural - muSeu 
da eStrada de FerrO SOrOcaBana - Palacete 
ScarPa - PátiO cianê ShOPPing

19



maya Watanabe [1983, lima, peru / madri, espanha]
El péndulo [O pêndulo], 2013, vídeo instalação de três canais, 15’45”.
the pendulum, 2013, three-channel video installation, 15’45”.

veronica Stigger [1973, 
porto alegre / são paulo, 
brasil]
Menos um, 2014, 
instalação, dimensões 
variadas.
one less, 2014, 
installation, variable 
dimensions.



romuald hazoumé [1962, porto-novo / cotonou, república do benin]
Water cargo [Carregador d’água], 2012, objeto, 175 x 550 x 320 cm.

Water cargo, 2012, object, 175 x 550 x 320 cm.
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FresTas É preciso exercitar a pausa para conviver com a frase interrogativa que 
funciona como um dos órgãos vitais do projeto curatorial da primeira 
edição de Frestas – Trienal de Artes. Encará-la de imediato pode causar 
náuseas. É que o mundo sem as coisas que não existem não seria mundo, 
e sequer existiria. Mas essa afirmação também não responde de ma-
neira apressada à questão. Por isso, poderíamos encarar de antemão o 
valor da primeira parte dessa frase interrogativa, que também exclama, 
tanto quanto afirma. «O que seria» instaura na Trienal a 
condição hipotética do mundo, o que transforma o rumo 
e o significado das coisas e das ideias, matérias-primas 
para a arte e seus protagonistas. Pois, «o que seria» caso 
tivéssemos aquilo que não temos, caso fôssemos quem 
não somos, caso conhecêssemos o que não conhecemos, 
desejássemos outra coisa diferente daquilo que nos move? 
Ou, caso o tempo transcorresse de outro modo, caso a 
vida não fosse interrompida pela perda, pelo vazio ou 
por condições limite? A dimensão política da arte convive 
estritamente com algumas dessas condições hipotéticas e 
transita interferindo no modo de desejar, ao mesmo tem-
po em que incita o uso do desejo naqueles que o atrofia-
ram, ele que é o motor que move o sujeito e que faz com 
que descarregue a sua força simbólica no mundo. Aliás, 
sem o desejo não haveria mundo, o que dizer das coisas 
que nele não existem.

A outra consideração hipoteticamente mundial en-
tendida nessa frase é o significado agregador de “sem”. 
Escrita de um modo um pouco distinto no início do século 
passado por Paul Valéry, que pensava sobre o “que seria 
de nós sem o socorro das coisas que não existem” e re-
tomada pelo Lume Teatro em seu espetáculo “O que seria 
de nós sem as coisas que não existem” (2006), a frase foi 
trazida para a Trienal de Artes como um modo de pensar o 
mundo, dentro do qual há o sujeito, as coisas que existem 
e as que não existem. Porque são as coisas existentes e 
o sujeito que fazem pensar sobre o inexistente. Sem as 
coisas que existem, não seria possível, obviamente, pen-
sarmos naquilo que não existe. E o fato de uma imagem ou 
um objeto serem postos do avesso, de desvelarem condi-
ções e situações limítrofes de convivência com o mundo 
atual — anunciando leituras e traduções do que há de 
invisível no contingente — traz para a arte a potência gera-
dora de invenção ou de redefinição de paradigmas. Neste 
ponto, a adversidade se torna um mote, não um entrave. 
Diante da inexistência das coisas, de ideias e de posturas 
no cenário que desenha o mundo, os artistas preferem 
concebê-las como uma particularidade da existência. E 
como a arte se articula na vida, as suas descobertas e 
invenções se tornam intrinsicamente associadas a dife-
rentes processos civilizatórios, os quais ganham existência 
ao serem conjugados com coisas que não existem. Assim, 
conhecimento, intuição, leituras e percepção de mundo, 
poesia, processos colaborativos, política e sociabilidade 

Bayrol Jiménez 
[1984, oaxaca, méxico / paris, frança]
El peso muerto de los días perdidos [O peso 
morto dos dias perdidos], 2014, tecido, 
corda, tubo e concreto, tecido 20 x 20 m, 
tubo 1,3 m, escultura cimento 45 x 50 cm.
the dead weight of the lost days, 2014, fabric, 
rope, tube and concrete, fabric 20 x 20 m, tube 
1,3 m, concret sculpture 45 x 50 cm.
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It is necessary to instate a pause in order to come to grips with the 
question that functions as one of the vital organs of the curatorial project 
of the first edition of Frestas – Trienal de Artes. Facing it immediately 
could cause nausea. It’s that the world without the things that do not 
exist would not be a world, and would not exist. But this statement also 
does not provide a quick answer to the question. To do this, we could 
previously consider the value of the first part of this question, which is 

both an exclamation and a 
declaration. “What would 
become” instates in the 
Trienal the hypothetical 
condition of the world, 
which transforms the 
direction and the meaning 
of things and ideas, the 
raw materials for art and 
its protagonists. Because, 
“what would become” if we 
had that which we do not 
have, if we were what we 
are not, if we knew what we 
do not know, if we wanted 
something else than what 
moves us? Or, if time ran in 
a different way, if life were 
not interrupted by loss, 
by the void and by limiting 
conditions? Art’s political 
dimension goes hand-in-
hand with some of these 
hypothetical conditions and 
it transits interfering in the 
way of desiring, at the same 
time that it encourages 
the use of the desire in 
those who atrophied it, it 
is the motor that drives the 
subject and which makes it 
unload its symbolic power in 
the world. Indeed, without 
desire there would be no 

world, to talk about the things that do not exist in it.
The other hypothetically worldwide consideration understood in this 

phrase is the aggregating meaning of “without.” Written in a somewhat dif-
ferent way at the beginning of the last century by Paul Valéry, who thought 
about “what would become of us without the help of the things that do 
not exist” and revisited by Lume Teatro in its play O que seria de nós sem 
as coisas que não existem (2006), the phrase was brought to the Trienal 
de Artes as a way of thinking about the world, which contains the subject, 
the things that exist, and those that do not exist. Because it is the existing 
things and the subject that give rise to the thought about the nonexistent. 
Without the things that exist, it would obviously not be possible for us to 

O qUE SERIA 
DO MUNDO 
SEM AS COISAS 
qUE NãO 
ExISTEM?

WhAT WOULD 
BECOME OF 
ThE WORLD 
WIThOUT 
ThE ThINGS 
ThAT DO NOT 
ExIST?



Trienal 
de arTes

FresTas

estariam incorporados àquilo que se define em sua inexistência temporá-
ria, ou seja, sempre serão frutos de algo inventado, descoberto, construí-
do ou experimentado.

Tendo em vista a necessidade humana de participar da invenção ou 
da ressignificação da vida, O que seria do mundo sem as coisas que não 
existem? pretende ser um convite a pensar sobre ideias relativas à desco-
berta, à experiência, à invenção e à transformação do mundo e do indi-
víduo. Vale mencionar que, confrontados com um cenário em constante 
transformação, questionar o que não existe é também avaliar o modo 
de atuação da sociedade com o ambiente que a circunda. É encontrar 
um modo de abordar os problemas do Outro sem com isso partir para 
panfletagens partidárias, para o filantropismo infundado, ou cair no limbo 
da inércia ou da crítica destituída de pragmatismo. Por fim, a intenção de 
desenvolver um projeto dessa envergadura é fazer do inexistente o mote 
para as nossas ações. O “sem” associado às “coisas que não existem” 
transformam-nas em existências. Embora não tangenciadas, desconhe-
cidas ou não inventadas, o “sem” as transforma em ficção, em verdades 
provisórias, em mentira, em furto, em camadas do real, sem fazer com 
que o inexistente escape de sua primeira identidade, que é a de insistir. 

Bruno Kurru [1984, são bernardo do campo / são paulo, brasil]
Não diz o que somos, mas aquilo que estamos em vias de diferir; não estabelece nossa identidade, mas 
a dissipa em proveito do outro que somos, 2014, instalação.
don’t say what we are, but rather that which we are on the way to postpone; do not establish our 
identity, but rather scatter it in favor of the other that we are, 2014, installation.
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think about that which does not exist . And the fact that an image or object 
is turned inside out, that borderline conditions and situations of living 
together with the current world are unveiled – announcing readings and 
translations of what invisible things are contingent to this – gives art the 
power to generate invention or the redefinition of paradigms. At this point, 
adversity becomes a lemma, not a barrier. In light of the nonexistence of 
things, of ideas and of postures in the scenario that configures the world, 
the artists prefer to think of them as a particularity of existence. And as 
art is interlinked with life, its discoveries and inventions become intrinsi-
cally associated to different civilizing processes, which gain existence 
by being conjugated with things that do not exist. Therefore, knowledge, 
intuition, readings and perceptions of the world, poetry, collaborative 
processes, politics and sociability are embodied in that which is defined 
in its temporary nonexistence, that is, they will always be the results of 
something invented, discovered, constructed or experienced.

With a view toward the human need to participate in the invention 
or re-signification of life, What would become of the world without the 
things that do not exist? is intended as an invitation to think about ideas 
related to discovery, experience, invention and the transformation of the 
world and the individual. It should be mentioned that, as we are con-
fronted with a scenario in constant transformation, to question what does 
not exist is also to evaluate the means by which society acts on its environ-
ment. It is to find a way to approach the problems of the Other without 
this ending up in political propaganda, groundless philanthropism, or 
falling into the limbo of inertia or criticism bereft of pragmatism. Lastly, 

O qUE SERIA 
DO MUNDO 
SEM AS COISAS 
qUE NãO 
ExISTEM?

WhAT WOULD 
BECOME OF 
ThE WORLD 
WIThOUT 
ThE ThINGS 
ThAT DO NOT 
ExIST?

rithy Panh [1964, phnom penh, camboja / paris, frança]
L’ image Manquante (A imagem que falta), 2013, filme, 90’
the missing picture, 2013, film, 90’
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FresTas Já que é um fato que “as coisas que não existem” existem, o “sem”, em 
sua dupla negação juntamente com o “não”, faz com que as coisas que 
não existem passem a existir. Vê-las como insistência é o que se pretende 
nesta edição de Frestas – Trienal de Artes. A insistência poética que varia 
entre diálogo, ruído e silêncio. Ela que é ligada ao real, que “não cessa 
de não se escrever” e que está sempre por ser descoberto e experimen-
tado, o primeiro plano da arte. E, se insistir é a qualidade primária do 
inexistente, os artistas seriam essas figuras que não cessam de produzir 
convites para que o sujeito se envolva com aquilo que insiste em existir 
no campo expandido da arte.



the aim of developing a project of this breadth is to make the nonexis-
tent the theme for our actions. The “without” associated to the “things 
that do not exist” transforms them into existences. Although they are 
untouched, unknown or not yet invented, the “without” transforms them 
into fiction, into temporary truths, into lies, into thefts, into layers of the 
real, without making the nonexistent escape from its first identity, which 
is that of insisting. Since it is a fact that “the things that do not exist” exist, 
the “without,” in its double negation together with the “not,” makes the 
things that do not exist begin to exist. To see them as an insistence is the 
aim of this edition of Frestas – Trienal de Artes. The poetic insistence that 
varies between dialogue, noise and science. That which is linked to the 
real, which “does not stop writing itself” and which is always ready to be 
discovered and experienced, the first plane of art. And, if insisting is the 
primary quality of the nonexistent thing, the artists are those figures who 
don’t stop producing invitations for the subject to get involved with that 
which insists on existing in the expanded field of art.

Barbara Wagner [1980, brasília, brasil / 
berlim, alemanha]
Da série Pregadores, 2014, impressão em 
jato de luz sobre papel, 40 x 60 cm.
from the series pregadores [preachers], 
2014, light-jet printing on paper, 40 x 60 cm.

Beto magalhães [1964, belo 
horizonte, brasil], cao guimarães 
[1965, belo horizonte, brasil] e 
lucas Bambozzi [1965, matão / são 
paulo, brasil].
O fim do sem fim, 2001, 93’.
the end of the endless, 2001, 93’.





adrian melis [1985, havana, cuba / amsterdam, holanda]
Plan de producción de sueños de empresas estatales en Cuba 
[Plano de produção de sonhos de empresas estatais de Cuba], 
2010/2012, caixa de madeira, papel impresso, fotografia,  
20,5 x 11 x 2 cm cada.
production plan of dreams for state-run companies in cuba, 
2010/2012, wooden boxes, printed paper, photographs,  
20,5 x 11 x 2 cm.

carlos castro [1976, bogotá, colômbia]
Hijo de Dios [Filho de Deus], 2013, restos humanos e 
bronze, base em madeira, 90 x 90 x 30 cm.
son of god, 2013, human remains and bronze, wooden 
base, 90 x 90 x 30 cm.



evandro machado [1973, blumenau / rio de Janeiro, brasil]
Morphodinâmica, 2014, projeção de animação em looping, 
1’, 720 desenhos em vegetal, dimensões variadas.
morphodynamics, 2014, looping animated projection, 1’, 720 
drawings on tracing paper, variable dimensions.



neha choksi [1973, eua / bombaim, Índia]
O tempo atmosférico dentro de mim [pôr-do-sol em Bombaim], 2010, videoinstalação, 40’.
the weather inside me [bombay sunset], 2010, video installation, 40’.

próxima página
Next page
raquel Stolf [1975, indaial / florianópolis, brasil]
Assonâncias de silêncios [sala de escuta], 2009/2010, cabine com isolamento acústico [40db], abafador de ruídos 
[isolamento 24db], material impresso, 150 x 180 x 195 cm. acervo museu de arte de santa catarina.
assonances of silences [listening room], 2009/2010, soundproof booth (40dB), damper noises (soundproof 24dB), printed 
material, 150 x 180 x 195 cm. Collection of the Museu de Arte de Santa Catarina.
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A frase da artista mineira Lygia Clark (1920-
1988) intitula uma das exposições que 
integram a Trienal e que busca pensar a 
arte como um espaço aberto ao diálogo, 
inclusive – ou principalmente – com o 
público. Ações performáticas, espetáculos 
teatrais e de música, vídeos, entrevistas e até 
jogos de futebol estão entre as plataformas 
propostas pelos artistas desse núcleo 
expositivo transdisciplinar.

nossa proposição é o diálogo 
Our proposition is the dialogue

This phrase by Minas Gerais artist Lygia Clark 
(1920–1988) is the title of one of the exhibitions 
of the Trienal, which seeks to consider art as a 
space open to dialogue, including – or mainly – 
with the public. Performative actions, theatrical 
and musical shows, videos, interviews and 
even soccer games are among the platforms 
proposed by the artists of this transdisciplinary 
exhibition segment.

de 23 de outubro de 2014 a 8 de fevereiro de 2015
From October 23, 2014, through Febrary 8, 2015

SeSc SOrOcaBa - BarracãO cultural – muSeu 
da eStrada de FerrO SOrOcaBana – Palacete 
ScarPa – PátiO cianê ShOPPing
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núria güell [1981, girona, espanha]
Aportación de agentes del orden [Contribuição de agentes da ordem], 2009,  
quadro branco com documentação variada [fotos, documentos e anotações], 
dimensões variáveis.
contribution of law enforcement officials, 2009, whiteboard with a variety of 
documentation [photos, documents and notes], variable dimensions.

Kristina norman [1979, talim, estônia]
We are not alone in the universe [Não estamos  
sozinhos no universo], 2010, documentário, 15’.
We are not alone in the universe. 2010,  
documentary, 15’.



andrés aizicovich [1985. buenos aires, argentina]
El rincón de los parlantes [O canto dos alto-falantes], 2013. madeira, microfone e 
alto-falantes, 2 x 1,5 x 2m cada plataforma.
loudspeaker corner, 2013, wood, microphone and loudspeakers, 2 x 1,5 x 2m each 
plataform.

tamara Kuselman [1980, buenos aires, argentina / amsterdam, holanda]
El poder del ahora, 2011-2014, performance.
the power of now, 2011-2014, performance.
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Ao longo da primeira etapa de Frestas – Trienal de Artes, duas exposições 
ocuparão diferentes locais da cidade de Sorocaba. Áreas não usuais para 
a realização de exposições no Sesc e em espaços como o Barracão Cultu-
ral, uma loja dentro do Pátio Cianê Shopping e o salão do Palacete Scarpa 
receberão ações que integram Nossa proposição é o diálogo. De entrada, 
como reagir diante da aparente obviedade deste projeto, visto que toda 
proposição não faz outra coisa se não dialogar? Para onde iria a nossa 
proposição, que, ao se transformar em proposta, já é diálogo? Desse 
modo, sendo o enunciado que dá título a um conjunto de ações da Trienal 
algo aparentemente repleto de contradições, poderia ser útil discorrer 
brevemente sobre o modo como os artistas-propositores atuam com o 
diálogo. Nesse ponto, é importante dizer que muitos deles se situam na 
esteira de proposições como a exposição-não-exposição, noção inven-
tada pelo artista Nelson Leirner em 1967 e que traduz parte significativa 
das intenções deste projeto. Isso porque é com essa proposição dialógica 
que o artista faz com que a coisa exposta deixe de ser exclusivo objeto de 
apreensão do sujeito. Ao propor o entrelaçamento e o embate de ambos 
em um evento que autorizava o público a retirar os objetos da parede 
e levá-los consigo em um ato de saqueamento do espaço expositivo, o 
artista restitui o valor do diálogo entre sujeito e objeto, que até então pa-
recia ser definido apenas pelo modo como o primeiro poderia discorrer 
sobre o último. Em compensação, no caso de exposição-não-exposição, 
eram os objetos quem diziam o que eles haviam percebido sobre o sujeito 
contemporâneo. Um ano depois desta ação que encerrava as atividades 
do Grupo Rex em São Paulo, Lygia Clark pensava a figura do artista como 
“propositor”, anunciando que a sua proposição é o diálogo. E isso não 
significa que toda proposição seja diálogo. Significa que, a despeito do 
excesso de diálogo sugerido ao longo do século xx, o que se produziu foi 
muita escassez, oriunda de processos emancipatórios infundados que 
vendiam gato por lebre. Entraves na obtenção da tão aclamada expres-
são livre foi o que mobilizou os artistas, ao longo das últimas décadas, a 

Fernando arias [ 1963, armênia / bogotá, colômbia]
Cantos de Viaje [Canções de Viagem], 2014, vídeo, 43’.

travel's songs, 2014, video, 43’.
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will occupy different places in the city of Sorocaba. Unusual areas for 
the holding of exhibitions at SESC and in spaces such as the Barracão 
Cultural, a store in Pátio Cianê Shopping, and the main hall of the 
Palacete Scarpa will host actions that are part of Nossa proposição é o 
diálogo. First of all, how to react in regard to the apparent obviousness 
of this project, seeing that the entire proposition is nothing else than 
to dialogue? What would be the thrust of our proposition, which, upon 
being transformed into a proposal, is already a dialogue? Thus, since 
the statement that serves as a title for a set of actions of the Trienal is 
apparently full of contradictions, it could be useful to briefly discuss 
the way that the artist-proposers operate with dialogue. At this point, 
it is important to say that many of them are situated in the wake of 
propositions such as the exposição-não-exposição [nonexhibition 
exhibition], a notion invented by artist Nelson Leirner in 1967, and which 
conveys a significant part of the aims of this project. This is because 
it is with this dialogic proposition that the artist makes the exhibited 
thing stop being exclusively an object apprehended by the subject. 
By proposing the interlacing and clashing of the two in an event that 
authorized the public to remove the things from the wall and carry them 
off in an act of pillaging the exhibition space, the artist restored the value 
of the dialogue between subject and object, which up to then seemed to 
be defined only by the way in which the former could talk about the latter. 
In compensation, in the case of exposição-não-exposição, it was the 
objects that told about what they had perceived about the contemporary 
subject. One year after this action that closed the activities of Grupo 
Rex in São Paulo, Lygia Clark thought about the figure of the artist as a 
“proposer,” announcing that her proposition is the dialogue. And this 
does not mean that every proposition is a dialogue. It means that, despite 
the excess of dialogue that arose throughout the 20th century, what 
was produced was very scarce, arising from groundless emancipatory 

NOSSA 
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permanecerem interessados em resistir, em produzir diálogo a partir de 
contextos insólitos. Por isso, para além de encontrar na recente história 
das exposições no Brasil um modo peculiar de pensar o diálogo como 
algo inerente à prática artística, Nossa proposição é o diálogo se consti-
tui como a conjunção de experiências heterogêneas e com isso suscita o 
encontro de públicos com interesses variados, fazendo com que o diálo-
go, empreendido no campo da arte, torne-se o ponto de partida para a 
abordagem ou para o confronto de ideias e realidades sedimentadas nos 
planos político, ético, poético, profético e social.

Identificado o lugar de onde foi extraído o substrato para esse pro-
jeto de Frestas – Trienal de Artes, é importante mencionar que as páginas 
ocupadas nesta publicação deverão, antes de tudo, ser labirintos para 
o diálogo entre o público e os artistas ao longo dos quatro meses desta 
etapa do projeto. Sejam as obras dispostas nos diferentes locais mencio-
nados acima ou as salas dialógicas, configuradas como uma plataforma 
para um programa aberto e transdisciplinar, tudo deve funcionar por 
meio de um processo de embaralhamento da noção de diálogo, comu-
mente entendido como o processo de fala e escuta, e vice-versa. As 
proposições dialógicas se configurarão como uma constelação de ações 
insólitas capazes de engendrar experiências em territórios onde o inexis-
tente insiste em vir à tona.

Em certo sentido, esse exercício tem por interesse encarar o campo 
da arte como o lugar onde as coisas não são descartadas ou descartá-
veis; onde é possível reciclar ideias, para então pensar o mundo por meio 
de paradigmas até então óbvios ou inusitados. Seria como dizer que a 

Kauê garcia [1984, campinas, brasil]
Batalha, 2014, vídeo, 17’.

battle, 2014, video, 17’.
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processes that were selling a pig in a poke. Obstacles in the obtainment 
of the so much acclaimed free expression was what drove the artists, 
throughout recent decades, to remain interested in resisting, in 
producing a dialogue based on unusual contexts. For this reason, beyond 
encountering in the recent history of exhibitions in Brazil a peculiar 
mode of thinking about dialogue as something inherent to artistic 
practice, Nossa proposição é o diálogo is constituted as the conjunction 
of heterogeneous experiences and thus brings about the encounter of 
publics with different interests, thus causing the dialogue, undertaken in 
the field of art, to become the starting point for either the approach or 
confrontation of ideas and realities grounded on the political, ethical, 
poetic, prophetic and social planes.

Now that the origin of the substrate for this project of Frestas – 
Trienal de Artes has been identified, it is important to mention that the 
pages occupied in this publication should, above all else, be labyrinths 
for the dialogue between the public and the artists throughout the four 
months of this phase of the project. The artworks shown in the different 
places mentioned above, as well as the events of dialogue, configured as 
a platform for an open and transdisciplinary program, should all func-
tion by means of a process that shuffles the notion of dialogue, common-
ly understood as the process of speaking and listening, and vice versa. 
The dialogic propositions will be configured as a constellation of unusual 
actions able to engender experiences in territories where the nonexistent 
insists on emerging.

In a certain sense, this exercise is interested in considering the field 
of art as a place where the things are not discarded or disposable; where 
it is possible to recycle ideas, to then think of the world by way of para-
digms that were previously obvious or unusual. It would be like saying 
that art and the artists translate speech and listening while consider-
ing values that are ambiguous for the dialogue. They valorize the inau-
dible, the mute and the gestural; they think of listening as speech, and 

NOSSA 
PROPOSIçãO 
É O DIÁLOGO

regina Parra [1981, 
são paulo, brasil]
7.536 passos [por 
uma geografia da 
proximidade], 2012/2013, 
vídeo, 20’.
7.536 steps [through a 
geography of proximity], 
2012/2013, video, 20’.
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guos para o diálogo. Valorizam o inaudível, o mudo e o gestual; pensam 
a escuta como fala, e a imagem como texto. Por outro lado, o diálogo 
corriqueiro, esteticista, politizado, intimidado, autorreferencial, ades-
trador, alienante, mas também o cristalizado e aquele fruto de censuras 
insistentes, todos poderão se tornar material para os encontros de Nossa 
proposição é o diálogo. Enquanto alguns artistas optam pela discrição, 
sugerindo ações singelas e sem grandes aparatos que distingam a arte da 
vida cotidiana, outros propõem complexas estruturas dialógicas que se 
organizam no jogo, no palco ou na rua, reunindo dezenas ou até centenas 
de interlocutores. Por meio de enquetes, remontagens de informações 
e dados históricos, de entrevistas e ações performáticas, este projeto 
privilegiará a presença do “público-participante”, outro termo caro para 
a arte produzida no Brasil desde a segunda metade do século xx.

Nossa proposição é o diálogo se aproxima daquilo que, em via de 
desaparecimento, perdura como latência e insiste em ganhar espaço, na 
tentativa de conviver (ou “viver com”, o que seria a mesma coisa) com a 
escassez para produzir conteúdo capaz de se construir neste cruzamento 
ainda indefinido que permeia as instâncias da vida e da arte. Por isso, o 
diálogo tenta reunir no dizer a extensão da linguagem.

O conjunto de ações, vídeos, proposições, campeonatos, entrevis-
tas, debates performáticos e itinerários não faz outra coisa senão pensar 
a arte como uma plataforma para o diálogo. Daí o fato de Lygia Clark ter 
proferido esta que seria uma das principais ”desleituras” do mundo da 
arte. Deixando de ser exclusivamente produtor de coisas para propor 
ações no mundo e para o mundo, o artista passa a intervir de maneira 
transversal em todas as esferas da vida. Eis que o diálogo como propo-
sição artística será apresentado em suas diferentes acepções, incluindo 
o silêncio, a construção de biografia, o interrogatório, a confissão e a 
ficção. As ações propõem o convívio com o diálogo como potência de 
encontro, de confusão, mas também de envolvimento e de transmissão 
em ruas, em transportes coletivos, em quadras de futebol, na comedo-
ria e em espaços expositivos do Sesc, ou no improviso do cotidiano. O 
projeto se organiza na diferença para que, em conjunto, possa-se refletir 
sobre os modos com que cada situação da vida contemporânea — atra-
vessada por expressões corporais ou mentais — seja um modo de rever 
lugares demarcados, referidos ou simplesmente concebidos como campo 
de ação para o diálogo. Dessa maneira, investigando o “inexistente” como 
“insistência”, o projeto Frestas – Trienal de Artes tenta cruzar diferentes 
modos de dialogar com o nada, com o tudo, com o ínfimo e o infinito; 
com o atemporal e o factual. Aliás, como dialogar em silêncio, aos gritos, 
com gestos, olhares, palavras e imagens? Como escapar do diálogo, se é 
ele quem estrutura tudo o que estruturado foi, ou virá a ser? Ao mesmo 
tempo, onde encontrá-lo em um mundo nebuloso, maquiado e cheio de 
farsas ultrajantes, capazes de reinventar de maneira manipuladora a sua 
estrutura emancipadora em algo legítimo da mais perversa subserviência 
indiscriminada ou alienante? O diálogo e suas múltiplas formas de exis-
tência, ou de inexistências insistentes, é uma proposição que certamente 
participaria de maneira ativa da transformação do mundo com a expan-
são que a arte engendra desde que se viu envolvida com a problematiza-
ção de processos civilizatórios, subjetivos, políticos, espirituais e poéti-
cos, já que uma coisa não caminha, na íntegra, sem a outra.
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the image as text. On the other hand, the commonplace, aestheticist, 
politicized, intimidated, self-referential, training-oriented, alienating 
dialogue, but also the crystallized dialogue and that which results from 
insistent censorings, can all become material for the meetings of Nossa 
proposição é o diálogo. While some artists opt for discretion, suggesting 
simple actions without grand devices that distinguish art from daily life, 
others propose complex dialogic complexes which are organized in the 
game, on the stage or on the street, gathering dozens or even hundreds 
of interlocutors. Through surveys and re-mountings of information and 
historic data, as well as through interviews and performative actions, 
this project will privilege the presence of the “participating public,” an-
other theme dear to the art produced in Brazil since the second half of 
the 20th century.

Nossa proposição é o diálogo approaches that which, on its way to-
ward disappearing, persists as a latency and insists on gaining space, in 
the attempt to live together with scarcity to produce content able to be 
constructed at this still undefined crossing that pervades the instances of 
life and art. For this reason, the dialogue attempts to gather the exten-
sion of language in speech.

The set of actions, videos, propositions, competitions, interviews, 
performative debates and routes does nothing else but consider art as 
a platform for dialogue. This is why Lygia Clark offered this, which is one 
of the main “unreadings” of the art world. The artist stops being exclu-
sively the producer of things and starts to propose actions in the world 
and for the world, thus intervening in a transversal way in all the spheres 
of life. This is why the dialogue as an artistic proposition will be pre-
sented in its different senses, including that of silence, the construction 
of biography, interrogation, confession and fiction. The actions propose 
the living together with dialogue as a potential for encounter and for 
confusion, but also for involvement and for transmission along streets, 
in mass transportation networks, on soccer fields, in food and in SESC’s 
exhibition spaces, or in the unplanned events of daily life. The project is 
organized based on difference in order that, all together, it can reflect 
on the modes in which each situation of contemporary life – shot through 
by corporal or mental expressions – is a way to take a new look at places 
that are demarcated, referred to or simply thought of as a field of ac-
tion for dialogue. In this way, investigating the “nonexistent” as an “in-
sistence,” the project Frestas – Trienal de Artes strives to cross different 
modes of dialoguing with nothing, with everything, with the infinitesimal 
and with the infinite; with the atemporal and the factual. For that matter, 
how to dialogue in silence, with shouting, with gestures, looks, words and 
images? How to escape from dialogue, if it is what structures everything 
that is already or will be structured? At the same time, where to find it in 
a nebulous, disguised world full of outrageous farces, able to manipu-
latively reinvent its emancipatory structure into something legitimate of 
the most perverse indiscriminate or alienating subservience? The dia-
logue and its multiple forms of existence, or of insistent nonexistences, is 
a proposition that would certainly play an active role in the transforma-
tion of the world with the expansion that art has been engendering ever 
since it became involved in the problematization of civilizing, subjective, 
political, spiritual and poetic processes, since the one thing does not go 
forward, wholly, without the other.
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Bruno moreschi [1982, maringá, brasil / são paulo, brasil] 
e cristina garrido [1986, madri, espanha]
THIS IS ART NOW & ART BOOK Se é incrível no mundo das artes, está nestes livros, neste 
seminário e nesta trienal, 2014, livros de arte, seminário e instalação, dimensões variadas.
this is art noW & art booK if it’s hot in the art world, it’s in these books, this seminar, 
this wall and this triennal, 2014, art books, seminar and installation, variable dimensions.



Ao longo de todo o período de realização 
da Trienal, o segundo andar do prédio do 
Sesc Sorocaba será ocupado por um ateliê à 
disposição do público de todas as faixas etárias. 
A partir de oficinas, encontros com artistas e 
projetos especialmente desenvolvidos para 
o espaço, materiais que vão desde simples 
papéis e tintas até pregos e arames poderão 
ser usados para a construção de engenhocas, 
esboços, poesias e traquitanas que nunca 
antes existiram.

ateliê aberto para a invenção 
do inexistente: daqui até aÍ! 
Open Studio for the Invention 
of the Nonexistent: from here 
until There!

Throughout the period of the Trienal, the second 
floor of the Sesc Sorocaba building will be 
occupied by a studio available to the public 
of every age. Based on workshops, meetings 
with artists, and projects especially developed 
for the space, materials ranging from simple 
papers and paints to nails and wires will be used 
for the construction of contrivances, sketches, 
poetry and gadgets that never existed previously.

de 23 de outubro de 2014 a 3 de maio de 2015
From October 23, 2014, through May 3, 2015

43 SeSc SOrOcaBa - 2º andar
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O projeto educativo da primeira edição de Frestas – Trienal de Artes foi 
inspirado no conceito de Ateliê Aberto. historicamente, foi no século xVII 
que os artistas começaram a abrir seus espaços de trabalho para receber 
o público, fundando, assim, a própria ideia de exposição de artes, tal qual 
a concebemos hoje. Esse primeiro movimento de abrir-se para o olhar 
público, em um espaço até então recluso, ganhou força no século xx e 
transformou radicalmente o modo de pensar o locus da produção artísti-
ca. Nesse momento, surgem espaços complexos que expandem essa ideia 
para agregar performances e eventos que também desconstroem a clássica 
noção do artista como um mero produtor de objetos. Assim foi o Cabaret 
Voltaire, já em 1916, que abrigou artistas refugiados da I Guerra de toda a 
Europa e tornou-se um verdadeiro laboratório que influenciou toda a arte 
ocidental, servindo como pivô para a formação do movimento Dadá.

Em referência mais próxima, Ateliê Aberto também nomeia um 
espaço em Campinas, desde 1997, dedicado à investigação, à idealização 
e ao fomento da cultura contemporânea, sempre a partir de processos 
intensamente colaborativos. Sua fundadora, Samantha Moreira, é uma 
das idealizadoras do Projeto Educativo da Trienal, junto com os artistas-
-educadores Ana Teixeira e Jorge Menna Barreto. Imaginamos, assim, um 
educativo que tem no Ateliê o seu espaço fundante e, mais ambiciosa-
mente, de invenção do inexistente.

Fisicamente, o Ateliê Aberto para a Invenção do Inexistente ocupa 
todo o segundo andar do prédio do Sesc Sorocaba com oficinas, projetos 

especiais, atividades e imbricações da ordem 
da intenção e do acaso. Tal maquinário busca 
constituir um espaço privilegiado de leitu-
ra da Trienal, por meio de suas frestas ou a 
partir das obras de artistas que passarão por 
Sorocaba, o lugar da rasgadura. O visitante 
encontra, nesse ambiente, engrenagens de 
articulação de sua experiência na mostra. 
Caracteriza-se, assim, como terreno fértil 
para uma participação expandida nas obras 
da exposição, um laboratório de recepção 
dos conceitos vividos, agora metabolizados a 

partir de uma nova perspectiva: aquela do inexistente, que insiste, resis-
te, dexiste1.

Mediante encontros abertos com artistas-propositores nos espaços 
ocupados pela Trienal de Artes e em escolas da cidade, o público tam-
bém terá condições de aprofundar seu contato com os diálogos propos-
tos pelo evento e de ampliar seu passeio pelas Frestas abertas por uma 
questão que, em si, carrega muitas outras: o que seria do mundo sem as 
coisas que não existem? Essa interrogação nos leva a perguntar também: 

1 a ideia de dexistência é uma proposição 
de Jorge menna barreto. o artista 
propõe a nova grafia da palavra 
como uma possibilidade de diálogo e 
atravessamento da proposta curatorial 
da trienal, calcada nas noções de (não) 
existência e insistência. outras palavras 
foram inventadas a partir da uma leitura 
crítica das obras presentes na exposição 
e também integram as atividades 
do ateliê aberto para a invenção 
do inexistente.
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The educational project of the first edition of Frestas – Trienal de Artes 
was inspired by the concept of the Open Studio. Historically, it was in the 
17th century that the artists began to open their workspaces to receive 
the public, thus founding the very idea of the art exhibition, as we know it 
today. That first moment of opening to the public eye a space which up to 
then have been reclusive, gained force in the 20th century and radically 
transformed the way of thinking about the locus of artistic production. 
That moment saw the rise of spaces that expanded this idea to add 
performances and events that also deconstruct the classical notion of 
the artist as a mere producer of objects. This was the case of the Cabaret 
Voltaire, which opened in 1916 and sheltered artist refugees of World War 
I from all over Europe and became a true laboratory that influenced all of 
Western art, serving as a fulcrum for the formation of the Dada movement.

In a closer reference, Open Studio – in Portuguese, Ateliê Aberto – 
is also the name of a space that has operated in the city of Campinas, 
since 1998, dedicated to the investigation, idealization and encourage-
ment of contemporary culture, always based on intensely collaborative 
processes. Its founder, Samantha Moreira, is one of the conceivers of 
the Trienal’s Educational Project, together with the artist-educators, 
Ana Teixeira and Jorge Menna Barreto. We thus imagine an educational 
program that has the Open Studio as its founding space and, more ambi-
tiously, a space for the invention of the nonexistent.

Physically, the Open Studio for the Invention of the Nonexistent 
occupies the entire second floor of the Sesc Sorocaba 
building with workshops, special projects, activities and 
overlapping activities arising by intention or chance. This 
machinery seeks to constitute a privileged space for the 
reading of the Trienal, by means of its gaps or based on 
works of artists who will pass through Sorocaba, the place 
of tearing. In this environment the visitor finds a set of 
gears for articulating his or her experience at the show. 
It is therefore characterized as a fertile terrain for an 
expanded participation in the exhibition’s works, a labo-
ratory for the reception of the concepts experienced, now 

metabolized based on a new perspective: that of the nonexistent, which 
insists, resists, and dexists1.

Through open meetings with artist-proposers in the spaces occupied 
by the Trienal de Artes and in the city’s schools, the public will also have 
conditions for deepening its contact with the dialogues proposed by the 
event and for enlarging their experience in light of the gaps opened by 
a question that bears many others within it: What would become of the 
world without the things that do not exist? This question leads us to also 
ask: What are the things that do not exist? Do the things that have never 

1 The idea of dexistence is a preposition by 
Jorge Menna Barreto. The artist proposes 
a new spelling of the word as a possibility 
for dialogue and for approaching the 
Trienal’s curatorial proposal, couched 
in the notions of (non)existence and 
insistence. Other words were invented 
based on a critical reading of the works 
present in the exhibition and are also part 
of the activities of the Open Studio for the 
Invention of the Nonexistent.

ATELIê 
ABERTO 
PARA A 
INVENçãO DO 
INExISTENTE: 
DAqUI ATÉ AÍ!

OPEN STUDIO 
FOR ThE 
INVENTION 
OF ThE 
NONExISTENT: 
FROM hERE 
UNTIL ThERE!
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ana teixeira, Jorge menna Barreto e Samantha moreira.
primeiro encontro para pensar o ateliê aberto para a invenção do inexistente, maio 2014
First meeting to consider the Open Studio for the Invention of the Nonexistent, May 2014
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Trienal 
de arTes

FresTas quais são as coisas que não existem? As coisas que nunca existiram exis-
tem? As coisas inexistentes são visíveis? O que não existe tem nome? O 
que não existe passa a existir quando o nomeamos? O que seria do mundo 
sem as coisas que não conhecemos, não inventamos, não praticamos, não 
descobrimos, não experimentamos?

De invenções também é feita a caixa com uma série de cartazes e 
adesivos, que será distribuída nas escolas da cidade. Tal material não 

pretende substituir a experiência da visita à 
exposição, mas sim multiplicar a sua poética, 
tornando a escola uma extensão da mostra, 
um lugar para novas experiências. O cartaz é 
um meio pensado para a comunicação públi-
ca, para o espaço da cidade. Sua história se 
constitui de modo ambivalente. Por um lado, 
está ligada ao desenvolvimento da publicida-

de; por outro, a estratégias de comunicação política, como os cartazes 
russos do início do século xx2.

Na “Caixa Matéria”, o cartaz é entendido como um dispositivo de 
mediação entre as ideias fundantes da Trienal e sua projeção enquanto 
matéria educativa e ação artística. Cria-se, desse modo, um revestimen-
to-pele flexível que busca dar uma face pública ao projeto e pensar a sua 
relação com o entorno escolar. A escola não é vista, no entanto, como 
apenas um suporte para os cartazes e adesivos. A intenção é criar um 
jogo participativo no qual professores e alunos possam fazer uma leitura 
ativa do material e articular de que maneira ele será usado e dispos-
to. Nesse sentido, a escola torna-se também um espaço da Trienal, e o 
material distribuído, um prolongamento da mostra para além do espaço 
expositivo, faz existir uma ponte entre esses dois ambientes de formação. 
Abre-se o Ateliê; abrem-se as escolas.

A sigla advinda da soma das letras iniciais do nome do espaço e 
possível apelido, Aí, revela muito sobre o espírito aventureiro de tal em-
preendimento, que se joga no aqui e agora, para, a partir daqui, buscar o 
sempre desconhecido aí. Aí é o que não está aqui, o que reside para além 
do horizonte familiar e que emite a brisa que nos dá o norte da criação. Aí 
é o espaço desconhecido onde o Outro habita, eterno enigma que pulsa e 
motiva o diálogo, a investigação e a invenção.

2 para saber mais sobre os cartazes 
russos, visite http://br.rbth.com/
articles/2012/03/02/de_posteres_a_
icones_a_trajetoria_dos_cartazes_
russos_14268.html

ana teixeira, Jorge menna Barreto e Samantha moreira  
Curadoria Educativo
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existed exist? Are nonexistent things visible? Do things that do not ex-
ist have names? Does the nonexistent thing begin to exist when we name 
it? What would become of the world without the things that we don’t 
know about, we don’t invent, we don’t practice, we don’t discover, we 
don’t experience?

Also made of inventions is the box with a series of posters and stick-
ers, which will be distributed in the city’s schools. This material is not 
aimed at substituting the experience of visiting the exhibition, but rather 

to multiply its poetics, making the school an extension 
of the show, a place for new experiences. The poster is a 
medium aimed at public communication, for the space of 
the city. It springs from an ambivalent history. On the one 
hand, it is linked to the development of advertising; on the 
other, to strategies of political communication, like the 
Russian posters of the early 20th century2.

In the “Material Box,” the poster is understood as 
a device for mediation between the Trienal’s founding ideas and their 
projection as educational material and artistic action. This gives rise to a 
flexible covering/skin that seeks to give a public face to the project and to 
consider its relation with the school environment. The school is not seen, 
however, as only a support for the posters and stickers. The aim is to cre-
ate a participative game in which teachers and students can carry out an 
active reading of the material and articulate how it should be used and 
arranged. In this sense, the school also becomes a space of the Trienal, 
and the material distributed is a prolonging of the show to beyond the 
exhibition space, creating a bridge between these two environments for 
fostering knowledge and awareness. Thus, the Open Studio is opened; the 
schools are opened.

Considering the name of the Open Studio in Portuguese, Atelier Ab-
erto, the abbreviation given by the initial letters is Aí [the Portuguese word 
for “there”], which conveys a lot about the adventurous spirit of the under-
taking, which deals with the here and the now as a basis for seeking the 
always unknown there. There is what is not here, which resides beyond the 
familiar horizon and which emits the breeze that gives us our bearings for 
creation. There is the unknown space where the Other dwells, an eternal 
enigma that drives and motivates dialogue, investigation and invention.

2 To learn more about these Russian 
posters, visit: http://br.rbth.com/
articles/2012/03/02/de_posteres_a_
icones_a_trajetoria_dos_cartazes_
russos_14268.html

ana teixeira, Jorge menna Barreto e Samantha moreira  
Educational Curators

ATELIê 
ABERTO 
PARA A 
INVENçãO DO 
INExISTENTE: 
DAqUI ATÉ AÍ!

OPEN STUDIO 
FOR ThE 
INVENTION 
OF ThE 
NONExISTENT: 
FROM hERE 
UNTIL ThERE!



Frestas

hugo richard [1977, miracema / rio de Janeiro, brasil] 
e natali tubenchlak [1975, niterói, brasil]
Ambientes Infláveis, 2014, escultura inflável.
inflatable places, 2014, inflatable sculpture.

ana teixeira [1957, caçapava / são paulo, brasil]
Em contato, 2012 / 2014, boias infláveis e bancos de papelão.
contact, 2012 / 2014, infatable buoys and cardboard's banks.



Ana Teixeira • Diego de los Campos 
• Egídio Rocci • Hugo Richard e 
Natali Tubenchlak • Igor Vidor • 
JA.CA • Jorge Menna Barreto • 
Leonardo Gallep • Lia Chaia e Thiago 
Amoral • Marcelo Moscheta • Marie 
Carangi • Reginaldo Pereira • Renata 
Cruz • Roberto Freitas • Rogério 
Ghomes • Silvan Kälin • Tiago Judas
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Jorge menna Barreto [1970, araçatuba/ florianópolis, brasil]
Desleituras, 2014, tapetes de borracha inventados a partir da leitura  
de obras da exposição.
desleituras, 2014, rubber mats conceived from the observation of other  
artworks from the exhibition.



Poipoidrome é a terceira exposição imbricada 
nesta edição de Frestas. Seu nome é uma 
referência à obra homônima do artista francês 
Robert Filliou, realizada em colaboração com 
o arquiteto Joachim Pfeufer, a partir de 1963, 
que propunha uma reflexão sobre o que é a 
arte e quem são os artistas. O núcleo expositivo 
apresentará, assim, entre outros trabalhos, um 
conjunto de obras realizadas pelos artistas 
participantes do Ateliê de Pesquisa em 
Poéticas Visuais, que serão, ao mesmo tempo, 
confrontados com as questões levantadas por 
Filliou e Pfeufer.

Poipoidrome Poipoidrome

Poipoidrome is the third exhibition nested in 
this edition of Frestas. Its title is a reference to 
the homonymous work made starting in 1963 
by French artist Robert Filliou in collaboration 
with architect Joachim Pfeufer, which proposed 
a reflection on what art is and who the artists 
are. Among other artworks, this exhibition 
segment will feature a set of works made 
by the artists who participate in the Studio 
for Research in Visual Poetics, who will be 
simultaneously confronted with the questions 
raised by Filliou and Pfeufer.

de 4 de março a 3 de maio de 2015  
From March 4 through May 3, 2015
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Entre os Dogons, povoado da África Oci-
dental situado na República do Mali, é 
comum a saudação “Poipoi” para expres-
sar certo contentamento em relação a 
tópicos do cotidiano, embora também 
sirva simplesmente para dar início à prosa 
em grupo. quando o etnólogo hermann 
haan apresentou ao arquiteto Joachim 
Pfeufer e ao artista Robert Filliou esse 
modo sintético de comunicação dos do-
gons, este último resolveu realizar, com 
a colaboração de seu colega arquiteto, 
uma de suas mais irônicas e contundentes 
obras. Contudo, em Frestas – Trienal de 
Artes, “Poipoidrome” não é obra. Poderia 
ser uma homenagem, expondo as múlti-
plas versões dessa obra, concebidas pela 
dupla ao longo de alguns anos de parceria 
e mantidas pelo arquiteto após a morte do 
artista, em 1987. Em compensação, é mais 
provável que esse projeto adote a icônica 
fórmula de René Magritte, ao negar ser 
aquilo a que se assemelha. Isso porque, em 
sua origem, esse nome estranho na Trienal 
não é uma exposição e muito menos uma 
obra, embora conte com a participação de 
artistas de diferentes horizontes. A seme-
lhança é uma espécie de eco que produz 
vibrações distorcidas do som original. Eis 
onde o “Poipoidrome” que realizamos na 
ocasião de Frestas – Trienal de Artes quer 

operar: ao retomar o postulado da obra do 
binômio Pfeufer-Filliou tenta encontrar na 
história recente das exposições uma ma-
neira de pensar sobre a figura do artista e 
sobre o lugar que ele, o público, a obra e a 
exposição de arte ocupam no mundo e de 
que modo há interesse por parte deles em 
inventar ou insistir no inexistente.

O projeto foi pensado como uma sau-
dação entre artistas e público, retomando 
o movimento inicial de Robert Filliou para 
pensar o estatuto desta figura que convive 
com as coisas que não existem, perce-
bendo-as como insistência e não como o 
oposto de existência. Em Frestas – Trienal 
de Artes, “Poipoidrome” é a tentativa de 
retomar as ideias que Filliou concebeu em 
torno de sua noção de “Criação Perma-
nente”. De fato, para ele, a permanência 
era a única tentativa de identificar a figura 
do artista, o que surgiu de uma anedo-
ta quando ouviu que as pessoas que se 
dizem artistas o são quando estão criando. 
quando interrompessem o fluxo da cria-
ção, deixariam de ser. Pensando na perma-
nência como um elemento que constitui a 
identidade do artista, Filliou também as-
sumiu uma leitura crítica sobre esta figura, 
com a sua fórmula “bien fait, mal fait, pas 
fait” (bem feito, mal feito, não feito). O que 
conduz a pensar sobre o fato de que as 

antoni muntadas [1942, barcelona, 
espanha / nova York, eua]

Atenção: percepção requer 
envolvimento, 1986/2014, 

impressão sobre papel,  
dimensões variáveis.

Warning: perception requires 
involvement, 1986/2014, print on 

paper, variable dimensions.
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Among the Dogons, a people of West 
Africa who live in the Republic of Mali, 
a common greeting is “Poipoi,” which 
expresses contentment in relation to 
topics of everyday life, while also serving 
simply to begin a chat. When ethnologist 
hermann haan described this synthetic 
means of Dogon communication to 
architect Joachim Pfeufer and artist 
Robert Filliou, the latter decided to 
work in collaboration with his architect 
colleague to carry out one of his most 
ironic and incisive works. At Frestas – 
Trienal de Artes, however, Poipoidrome 
is not an artwork. It could be an homage, 
featuring multiple versions of this work, 
conceived by the duo over the course of 
several years of partnership and continued 
by the architect after the artist’s death, 
in 1987. On the other hand, it is more 
likely that this project adopts the iconic 
formula of René Magritte, by denying to 
be what it resembles, insofar as the origin 
of this strange name at the Trienal is not 
an exhibition and much less an artwork, 
though it involves the participation of 
artists from different horizons. Similarity 
is a sort of echo that produces distorted 
vibrations of the original sound. This is 
where the Poipoidrome we are holding on 
the occasion of Frestas – Trienal de Artes 

aims to operate: by revisiting the postulate 
of Pfeufer-Filliou’s work, it seeks in the 
recent history of the exhibitions a way to 
think about the figure of the artist and 
about the place that the artist, the public, 
the artwork and the art exhibition occupy 
in the world, and in what way part of them 
are interested in inventing or insisting on 
the nonexistent.

The project was conceived as a greet-
ing between artists and the public, revis-
iting Robert Filliou’s initial movement to 
reflect on the nature of this figure who lives 
with the things that do not exist, perceiving 
them as an insistence and not as the op-
posite of existence. In Frestas – Trienal de 
Artes, Poipoidrome is an attempt to resume 
the ideas that Filliou conceived around his 
notion of “Permanent Creation.” In fact, for 
him, permanence was the only attempt to 
identify the figure of the artist, which arose 
from an anecdote that he heard, that the 
people who call themselves artists are only 
truly so when they are creating something. 
When they interrupt the flow of creation, 
they stop being artists. Considering per-
manence as an element that constitutes 
the artist’s identity, Filliou also undertook 
a critical reading of this figure, with his 
formula of “bien fait, mal fait, pas fait” 
(well made, badly made, not made). Which 

POIPOI
DROME

POIPOI
DROME

vitor cesar [1978, fortaleza, brasil]
Artista é Público, 2011, tipografia em metal.
artist is public, 2011, metal sign.
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FresTas polaridades e o senso comum sobre o bem 
e o mal feitos levaria o artista a não mais 
produzir arte; daí o “não feito”. Ou seja, a 
despeito de toda a tentativa de distanciar 
o artista desses paradigmas normativos, 
qualificando o que fazem como sendo boa 
ou má arte, é fato que ainda perduram 
leituras desnecessárias nos dias de hoje, 
que persistem em identificá-la dessa ma-
neira, problema que se coloca quando essa 
identificação tendenciosa está relacionada 
exclusivamente a processos de legitimação 
de instituições consagradas ou do merca-
do hegemônico.

“Poipoidrome” propõe uma verdade 
circular, calcada pela desconfiança e pelo 
desafio de ser artista hoje, ontem e ama-
nhã. Por isso, o projeto deve horizontalizar 
as paredes de Frestas – Trienal de Artes. 
Literalmente derrubadas, grande parte de-
las se transformarão em tablados para pro-
por uma transição do objeto para a ação: 
falar, ouvir, argumentar, propor, proble-
matizar, jogar, alimentar-se, correr risco e 
silenciar, algumas coisas que a mesa, como 
lugar de ação, leva em conta. O projeto 
se estrutura com base na experiência da 
cidade, de seus fluxos e refluxos, e conta 
com artistas que insistem em redesenhar o 
cenário local e regional, tanto quanto com 
outras que participam ativamente do diá-
logo com o mundo. Os artistas serão con-
vidados a se colocarem diante da noção 
de “criação permanente”, que poderá ser 
vista como uma ideia contraditória — posto 
que, neste mundo qualificado por tanta im-
permanência nas relações, na politização e 
nos valores da vida, faz-se necessário uma 
dose de resistência e de insistência desco-
munais para tornar possível o convívio com 
o permanente, seja na comunidade, na 
arte ou na política. Por isso é de interes-
se do projeto cruzar a ideia deste artista 
franco-americano, segundo a qual “arte 
é o que fazem os artistas”, com o princí-
pio de permanência da criação. Por outro 
lado, o que se propõe é o encontro entre 
o postulado de Filliou e o do artista Antoni 
Muntadas: “Atenção, percepção requer 
envolvimento”. Identificamos neles uma 
pausa prolongada e é por meio dela que se 
intende conhecer as diferentes articula-

ções que asseguram a pluralidade da arte e 
do artista. Ao carregar o espaço de diálogo 
e de proposições artísticas com ideias que 
mobilizaram artistas de diferentes gera-
ções a pensar sobre o fato de que “tudo 
é arte”, inevitavelmente, a ideia segundo 
a qual “arte é o que fazem os artistas” le-
vanta uma afirmação interrogativa, mantida 
no campo da arte desde a segunda metade 
do século xx. Pois, se tudo é arte, todos 
somos artistas?

Nesse sentido, este projeto propõe 
investigar o lugar do artista no mundo pela 
via da insistência, da prática permanente e 
do envolvimento, todos vistos como mote 
para o convívio com o inexistente. Em vista 
de uma reorganização sem soluções claras 
ou consequências tangíveis, “Poipoidro-
me” não é, portanto, uma exposição. Não 
se encerra a partir de um determinado 
número de obras, conceito, artistas ou 
espaço/tempo, tampouco se pretende 
afirmativa. E caso sejamos todos artistas, 
há um dado que parece problematizar essa 
afirmação tautológica, uma vez que “per-
cepção requer envolvimento”. Por isso, 
cabe interrogar de que modo os artistas 
são, nas palavras da crítica de arte Isa-
belle Graw, “especialistas em injetar vida 
nas coisas”. Pois, segundo ela, “já que se 
considera que a ‘vida’ é um objeto privile-
giado da atividade humana, então a arte, 
para a qual a vida sempre representou uma 
força produtiva, se volta por sua vez a uma 
atividade proeminente”. Ela conclui: “é por 
isso que vejo os artistas como provedores 
de vida [...]” Sentimentalismo, verdades 
obsoletas, adulações sem sentido ou reco-
nhecimento da importância de uma figura 
que insiste em tornar possível o convívio 
com o inexistente, com o político e com o 
intangível? qual é o valor do envolvimento 
em uma modalidade de vida que se pauta 
na fugacidade e na instantaneidade? Como 
traduzir o desejo de se envolver com arte 
em uma sociedade que vê, quase sempre, 
no êxito propagandista o único motor para 
a propulsão do desejo e da ação? Todos 
ainda somos artistas?
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leads us to think about the fact that the 
polarities and the commonsense notion 
about good and bad results would lead the 
artist to no longer produce art; therefore, 
the “not made.” That is, despite all the 
attempts to distance the artist from these 
normative paradigms that would qualify 
what they make as being good or bad art, 
it is a fact that there still exist unneces-
sary readings nowadays, which persist in 
identifying it in this way – a problem that 
arises when this tendentious identification 
is exclusively related to the process of the 
legitimation of established institutions or 
of the hegemonic market.

Poipoidrome proposes a circular 
truth, grounded in the misgiving and chal-
lenge of being an artist today, yesterday 
and tomorrow. For this reason, the project 
should horizontalize the walls of Frestas 
– Trienal de Artes. Literally broken down, 
a large part of them will be turned into 
table/platforms to propose a transition of 
the object into an action: speaking, listen-
ing, arguing, proposing, problematizing, 
playing, eating, running a risk and silencing 
are some of the things that the table, as 
a place of action, takes into account. The 
project is structured on the basis of the ex-
perience of the city, its flows and refluxes, 
and relies on artists who insist on rede-
signing the local and regional scenario, 
along with others who actively participate 
in the dialogue with the world. The art-
ists will be invited to position themselves 
before the notion of “permanent creation,” 
which can be seen as a contradictory idea 
– given that, in this world qualified by so 
much impermanence in relationships, in 
politicization, and in life values, a dose of 
uncommon resistance and insistence are 
necessary to allow for the living together 
with the permanent, whether in the com-
munity, in art, or in politics. This is why it is 
interesting for the project to cross the idea 
of this Franco-American artist, according 
to which “art is what artists make,” with 
the principle of permanent creation. On 
the other hand, what is proposed is the 
encounter between Filliou’s postulate and 
that of artist Antoni Muntadas: “Warn-
ing: perception requires involvement.” We 

identify a long pause in them, and this is 
the means proposed for understanding 
the different articulations that ensure the 
plurality of art and of the artist. By charg-
ing the space of dialogue and the artis-
tic propositions with ideas that have led 
artists from different generations to think 
about the fact that “everything is art,” the 
idea according to which “art is what art-
ists make” inevitably raises an interroga-
tive statement, sustained in the field of art 
since the second half of the 20th century: If 
everything is art, are we all artists?

In this sense, this project proposes to 
investigate the artist’s place in the world 
by the path of insistence, of permanent 
practice and involvement, all seen as a 
lemma for living together with the nonex-
istent. In view of a reorganization without 
clear solutions or tangible consequences, 
Poipoidrome is not, therefore, an exhibi-
tion. Its scope is not limited to a deter-
mined number of works, a concept, artists, 
or space/time, nor does it aim to be affir-
mative. And in the case that we are all art-
ists, there is a fact that seems to problem-
atize this tautological statement, given that 
“perception requires involvement.” For this 
reason, we musk ask in what way the artists 
are, in the words of art critic Isabelle Graw, 
“specialists in injecting life into things,” 
insofar as, according to her, “if life is a 
privileged object of human activity, then 
art, for which life has always represented 
a productive force, takes on a prominent 
position.” She concludes: “I therefore 
view artists as becoming purveyors of life 
[…]” Sentimentalism, obsolete truths and 
senseless adulations, or the recognition of 
the importance of a figure who insists on 
allowing for the possibility of living together 
with the nonexistent, the political, and the 
intangible? What is the value of the involve-
ment of a modality of life that is based on 
fugacity and instantaneity? How to convey 
the desire to become involved with art in a 
society which, nearly always, sees success-
ful advertising as the only driver of desire 
and action? Are we all still artists?

POIPOI
DROME

POIPOI
DROME



Sandra cinto [1968, santo andré / são paulo, brasil]
Partitura, 2014, papéis impressos amassados, acrílica e nanquim sobre instrumento 
musical, mesa de madeira e bronze, livro de artista com litografias e lâmpada 
incandescente, dimensões variáveis.
score, 2014, crumpled printed papers, acrylic paint and ink over musical instrument, 
wood and bronze, artist book with lithography and incandescent lam, variable 
dimensions.



O simpósio de Frestas – Trienal de Artes 
traz à tona as reflexões suscitadas pela 
afirmação de que o inexistente é insistên-
cia em centros de interesse diversos – e, 
à primeira vista, talvez díspares. O próprio 
fazer artístico é marcado pela transdisci-
plinaridade e, portanto, orbita em torno 
de áreas de conhecimento variadas: do 
poder à poesia, da cidadania ao processo 
de subjetivação, da história à agroecologia. 
Com base nesta particularidade da arte 
atual, faremos do simpósio um detonador 
de possíveis encontros dialógicos entre a 
arte e a vida contemporânea.

O inexistente é insistência The 
nonexistent is insistence

The symposium of Frestas – Trienal de Artes 
sheds light on reflections engendered by 
the affirmation that the nonexistent is an 
insistence in various – and, at first sight, 
perhaps disparate – centers of interest. 
Artistic practice itself is marked by 
transdisciplinarity and, therefore, revolves 
around various areas of knowledge: from 
power to poetry, from citizenship to the 
process of subjectification, from history to 
agroecology. Based on this particularity of 
current art, we are making the symposium 
a detonator of possible dialogic encounters 
between art and contemporary life.
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TRIENAL 
DE ARTES

FRESTAS Ao longo de três dias de encontros, a 
insistência se tornará o centro de interesse do 
simpósio de Frestas – Trienal de Artes. Ela será 
entendida como alternativa para produzir algum 
pensamento polifônico e heterogêneo sobre a na-
tureza e as múltiplas identidades que constituem o 
inexistente, e sobre aqueles que, com ele, buscam 
conviver, voluntária ou involuntariamente. O proje-
to tem como intenção primeira redefinir o seu es-
tatuto diante das coisas que existem, as responsá-
veis, em grande parte, pela insistência que define 
a ausência, a ignorância e a lacuna, entre outros 
assuntos que manipulam os valores daquilo que 
falta no real. Estrutura-se, de modo a pensar de 
que modo a arte concebe o inexistente sem passar 
por considerações que o qualificaria como entra-
ves, castrações ou intangibilidade. Por isso, pensar 
o inexistente como insistência é a maneira para 
perceber o concebível e o inconcebível, o idealizá-
vel e o impraticável, o tangível e o intangível, o real 

e o irreal, assim como outras aparentes 
polaridades, elementos para a elaboração 
das realidades poética, social, política 

ou espiritual, todas ambientadas no campo ex-
pandido de significados que a arte faz caber no 
mundo. Nesse sentido, o simpósio reconhece que 
a afirmação que o nomeia é um modo de questio-
nar o estado natural das coisas que não existem, 
já que é por meio delas que, em grande parte, o 
mundo se estrutura. Assim, ao mesmo tempo em 
que o sujeito participa ativamente da elaboração 
da identidade do inexistente, ele vê a si mesmo 
sendo inventado por aquilo que até então era ape-
nas insistência. É no cruzamento existente entre a 
invenção e o inventor que se faz possível imaginar 
o lugar ambíguo ocupado por ambos no mundo. 
Ou seja, uma vez que o inventor de algo inexistente 
é alguém que conviveu com a insistência daquilo 
que ganhou determinada configuração no mundo, 
a sua invenção e postura diante do real inexistente 
são elementos constituintes de uma parte consi-
derável de sua própria identidade. Em suma, ao 
inventar o inexistente, o sujeito passa a ser por ele 
reinventado. É que, sendo insistência, ele faz com 
que a sentença que o qualifica ou o objeto que o 
define, o enunciado que o concebe e até mesmo o 
grito que o jorra no mundo, todos se tornem cam-

pos que abarcam tanto o poder quanto a poesia. 
Por isso, quando os artistas cruzam assuntos dís-
pares, envolvendo-os em diálogos aparentemente 
improváveis; quando esses “encontros fortuitos” 
propõem discussões entre a agroecologia e os 
processos de subjetivação, ou quando participam 
da construção de projetos de  cidadania, elabo-
rados com o auxílio de fragmentos anacrônicos 
da história ou com relatos fictícios; quando o que 
estiver em questão for a natureza da educação ou 
da espiritualidade atuais, ambas envolvidas cada 
vez mais em contradições produzidas pelo capital 
e pelo modo desmedido de calcular a entrega, a 
transmissão de conhecimento e a manipulação do 
afeto, vendo-os todos imbricados em negociações 
que se pautam em moedas que transformam esses 
valores em outro produto do mercado financeiro; 
quando isso tudo passa a ser matéria para lidar 
com o inexistente, a arte e o debate produzido em 
torno dela se tornam detonadores de possíveis 
encontros dialógicos com a vida contemporânea. 
O que naturalmente não desmerece a negocia-
ção que o presente mantém com temporalidades 
inexistentes, neste caso o passado e o futuro. Isso 
porque experimentar o contemporâneo sempre foi 
o exercício anacrônico de pensar temporalidades 
insistentes que definem, geralmente, o cenário e 
as relações estabelecidas nos dias de hoje como 
reação a alguns dos projetos civilizatórios, geopo-
líticos e simbólicos que marcaram a humanidade. 
Sejam eles malogrados, exitosos, infundados ou 
recalcados, o modo como o sujeito convive com 
projetos que definem o seu lugar no mundo pode 
ser uma alternativa de repensar o inexistente. 
Ou, como diz Paulo Freire em um de seus incon-
tornáveis pensamentos sobre o inexistente: “Se a 
realidade impede o homem de se humanizar, a ele 
cabe mudar essa realidade.” Reticentes em rela-
ção à previsibilidade do futuro e à maneira como 
certas situações, cenários e relações que ainda 
virão a existir podem ser calculados ou assentados 
no real, os artistas se servem da inventividade, da 
resistência e de acontecimentos em que a lingua-
gem poética ganha espaço para travar diálogo com 
o mundo, que não seria o que é sem as coisas que 
não existem. 
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Throughout three days of meetings, insistence 
will be the focus of the symposium held at Frestas 
– Trienal de Artes. It will be understood as an 
alternative for producing some polyphonic and 
heterogeneous thoughts about the nature and 
multiple identities that constitute the inexistent, 
and about those who seek to live with it – either 
voluntarily or involuntarily. The project’s first 
aim is to redefine its relation with the things that 
exist, which in large part are responsible for the 
insistence that defines absence, ignorance and 
lack, among other subjects that manipulate the 
values of that which is lacking in the real. It is 
structured in a way to foster thinking about how 
art conceives the inexistent, without entering into 
considerations that would qualify it as an obstacle, 
castration or intangibility. To this end, thinking 
about the inexistent as an insistence is the way to 
perceive the conceivable and the inconceivable, 
the idealizable and the impractical, the tangible 

and intangible, the real and the unreal, as 
well as other apparent polarities, elements 
for the elaboration of the poetic, social, 

political or spiritual realities, all situated in the 
expanded field of meanings which are made to fit 
into the world by means of art. In this sense, the 
symposium recognizes that the statement that 
names it is a way of questioning the natural state 
of the things that do not exist, since it is through 
them that, in large part, the world is structured. 
Therefore, at the same time that the subject 
actively participates in the elaboration of the 
identity of the inexistent, he sees himself being 
invented by that which was previously only an 
insistence. It is the crossing between the invention 
and the inventor that makes it possible to imagine 
the ambiguous place they both occupy in the world. 
That is, since the inventor of something inexistent 
is someone who has lived with the insistence of 
that which gained a determined configuration in 
the world, his invention and posture in regard to 
the inexistent real are constitutive elements of 
a considerable part of his own identity. In short, 
by inventing the inexistent, the subject is himself 
reinvented by it. Insofar as it is an insistence,  the 
sentence that describes it (or the object that 
defines it),  the declaration that conceives it, 

and the shout that broadcasts it to the world are 
fields imbued by both power and poetry. For this 
reason, when the artists cross dissimilar subjects, 
involving them in apparently unlikely dialogues; 
when these “fortuitous encounters” propose 
discussions between agroecology and the process 
of subjectification, or when they participate in the 
construction of projects of citizenship, elaborated 
with the help of anachronistic fragments of history 
or with fictional accounts; when what is being 
questioned is the current nature of education 
or spirituality (both increasingly involved in 
contradictions produced by capital and by the 
excessive compulsion for measuring results), the 
transmission of knowledge and manipulation of 
feeling, seeing them all overlapped in negotiations 
based on currencies that transform these values 
into another product of the financial market; 
when all of this becomes a material for dealing 
with the inexistent, art and the debate produced 
around it gain the ability to foster possible dialogic 
encounters with contemporary life. Which naturally 
does not discredit the negotiation that the present 
maintains with inexistent temporalities, in this case 
the past and the future, insofar as that the subject’s 
experience of the contemporary has always been 
the anachronistic exercise of considering insistent 
temporalities that generally define the scenario 
and the established relations nowadays as a 
reaction to some of the civilizing, geopolitical and 
symbolic projects that have marked humanity. 
Whether they were failures, successful, unfounded 
or repressed, the way the subject lives together 
with projects that define his place in the world can 
be an alternative for rethinking the inexistent. Or, 
as stated by Paulo Freire in one of his mandatory 
thoughts about the inexistent: “If reality hinders 
man from being more fully human, it is up to him 
to change that reality.” Reticent in regard to the 
foreseeability of the future and to the way in which 
certain situations, scenarios and relations that 
are yet to come into existence can be calculated 
or couched in the real, the artists resort to 
inventiveness, resistance and happenings in which 
the poetic language gains space to carry out the 
dialogue with the world, which would not be what it 
is without the things that do not exist.



Joana corona [1982, pato branco / 2014, curitiba, brasil]
Biblioteca de resquícios, 2013/2014, instalação, dimensões variadas.
library of vestiges, 2013/2014, installation, variable dimensions.



Desde agosto de 2013, o Sesc Sorocaba realiza 
encontros mensais entre artistas visuais de 
Sorocaba, Campinas, Piracicaba e Botucatu, 
além de outras cidades vizinhas, em uma ação 
permanente e processual. Com coordenação 
de Josué Mattos, a proposta é, mais do que 
estimular a cena regional, promover reflexões 
sobre o fazer artístico em si. 

ateliê de pesquisa em poéticas 
visuais Studio for Research into 
Visual Poetics

Since August 2013, Sesc Sorocaba has held 
monthly meetings among visual artists from 
Sorocaba, Campinas, Piracicaba and Botucatu, 
as well as neighboring cities, an action that aims 
to be permanent and processual. Coordinated 
by Josué Mattos, the project proposes to not 
only stimulate the regional scene but also to 
foster reflections on the artistic practice per se.

até 3 de maio de 2015 
Until May 3, 2015

63 SeSc SOrOcaBa



64

Trienal 
de arTes

FresTas O Ateliê de pesquisa em poéticas visuais surgiu com a 
intenção de reproduzir uma experiência mantida desde 
2010 em Ribeirão Preto com um grupo de artistas que 
atua ativamente na configuração e na estruturação da 
cena artística contemporânea da região. No escopo do 
projeto, há o encontro imersivo para tratar de assuntos 
de naturezas distintas, cruciais para o fortalecimento da 
arte em lugares onde ela ainda é incipiente, ausente ou 
mesmo aparentemente desnecessária para a população 
em geral. Cabe pensar no lugar que o público ocupa na 
arte atual, tanto quanto em políticas públicas, em econo-
mia da arte, em construção e sedimentação de pesquisas 
em linguagens poéticas, sem desconsiderar a importante 
tarefa de problematizar a aquisição de repertório da his-
tória da arte hegemônica e seus modos centralizadores de 
transmissão do saber. Isso tudo reforça, naturalmente, o 
diálogo, o encontro, a troca e algumas leituras inusitadas 
da arte, participando da sistematização e do comprome-
timento com a cena regional. Isso porque os participantes 
do ateliê são convidados a apresentar projetos, trajetos, 
procedimentos, trajetórias e núcleos de interesse, em 
debates em torno de mesas que recebem livremente 
artistas desejosos de participar do projeto. Assim, tendo o 
ateliê existente em Ribeirão Preto como ponto de partida 
e as premissas do projeto Terra Rasgada como o regis-
tro histórico que nos informava o modo como os artistas 
favoreciam o valor interdisciplinar da arte, assim como a 
maneira como eles operavam na transversalidade e com a 
presença de múltiplas gerações, foi que se tornou possí-
vel realizar o ateliê em Sorocaba, no contexto da primeira 
edição de Frestas – Trienal de Artes.

Contudo, uma vez que ativar um potencial existente 
na rede produzida entre cidades como Campinas, Piraci-
caba e Sorocaba era um dos interesses dos encontros, o 
ateliê fez o convite a artistas que residem em outras cida-
des da região para fazer parte do projeto. Desse modo, os 
artistas integrantes do Ateliê de pesquisa em poéticas vi-
suais não foram submetidos a seleções, na medida em que 
o projeto não descartou e muito menos definiu o perfil 
de quem participaria. E, não havendo um a priori sobre o 
perfil do artista – embora todos estivessem ali para discu-
tir o estatuto desta figura, que, para a primeira edição de 
Frestas – Trienal de Artes, é central, por ser quem convive 
com o inexistente, que qualificamos como insistência –, 
recebemos, desde agosto de 2013, um número de pelo 
menos 60 participantes, dos quais permaneceu a metade 
até o momento da realização das pesquisas, que irão inte-
grar os debates levantados em Poipoidrome.
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The Studio for Research in Visual Poetics arose with the 
aim of reproducing an experiment being carried out 
since 2010 in Ribeirão Preto with a group of artists who 
are actively involved in the configuration and structuring 
of the region’s contemporary art scene. The scope of the 
project includes immersive meetings to deal with subjects 
of different natures, crucial for the strengthening of art in 
places where it is still incipient, absent or even apparently 
unnecessary for the general population. The place the 
public currently occupies in art should be considered in 
relation to public policies and the economics of art, as 
well as the construction and deepening of researches in 
poetic languages, without ignoring the important task of 
problematizing the acquisition of the repertoire of the 
history of hegemonic art and its centralizing modes for the 
transmission of knowledge. All of this naturally strengthens 
dialogue, encounter, exchange and some unusual 
readings of art, participating in the systematization and 
commitment with the regional scene. This is because the 
participants of the studio are invited to present projects, 
routes, procedures, paths and centers of interests, in 
debates around tables that are open to artists who wish to 
participate in the project. Thus, having the existing studio 
in Ribeirão Preto as a starting point and the premises 
of the Terra Rasgada [Torn Earth] project as a historical 
register that informed us about the way in which artists 
favor art’s interdisciplinary value, as well as the way they 
operate in transversality and with the presence of multiple 
generations, was what made it possible to hold the Open 
Studio in Sorocaba, in the context of the first edition of 
Frestas – Trienal de Artes.

Nevertheless, since activating a potential existing 
in the network produced among cities such as Campinas, 
Piracicaba and Sorocaba was one of the interests of the 
meetings, the Open Studio invited the artists who reside in 
other cities of the region to take part in the project. In this 
way, the artists who participated in the Open Studio for 
Research in Visual Poetics were not submitted to a selec-
tion process, insofar as the project did not require and 
much less defined a certain profile of who would partici-
pate. And, as there was no a priori idea about the artist’s 
profile – except that they were all there to discuss the 
nature of this figure which, for the first edition of Frestas 

– Trienal de Artes, is central, for being who lives together 
with the nonexistent, which we qualified as an insistence – 
since August 2013 we received at least 60 participants, half 
of whom remained until the moment of carrying out the 
researches, and who will take part in the debates to be 
held as part of Poipoidrome.
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Trienal 
de arTes

FresTasateliê aBertO Para a invençãO dO inexiStente

ana teixeira [1957, caçapava / são paulo, brasil]
diego de los campos [1971, montevidéu, uruguai / florianópolis, brasil]
egídio rocci [1960, caçapava/ são José dos campos, brasil]
hugo richard [1977, miracema / rio de Janeiro, brasil] e natali tubenchlak [1975, niterói / rio de Janeiro, brasil]
igor vidor [1985, são paulo / rio de Janeiro, brasil]
Ja.ca – Jardim canadá centro de arte e tecnologia [2010, belo horizonte, brasil]
Jorge menna Barreto [1970, araçatuba/ florianópolis, brasil]
leonardo gallep [1986, sorocaba, brasil]
lia chaia [1978, são paulo, brasil] e thiago amoral [1982, taubaté / são paulo, brasil]
marcelo moscheta [1976, são José do rio preto / campinas, brasil]
marie carangi [1989, recife, brasil]
reginaldo Pereira [1969, florida paulista / são paulo, brasil]
renata cruz [1964, araçatuba / são paulo, brasil]
roberto Freitas [1977, buenos aires, argentina / são paulo, brasil]
rogério ghomes [1966, ponta grossa / londrina, brasil]
Silvan Kälin [1981, lucerna, suiça / recife, brasil]
tiago Judas [1978, são paulo, brasil]

O que Seria dO mundO Sem aS cOiSaS que nãO exiStem?
nOSSa PrOPOSiçãO é O diálOgO

adela Jušić [1982, sarajevo, bósnia e herzegovina]
adrian melis [1985, havana, cuba /amsterdam, holanda]
afonso tostes [1965, belo horizonte / rio de Janeiro, brasil]
amilcar Packer [1984, santiago, chile / são paulo, brasil]
ana gallardo [1958, rosário, buenos aires, argentina]
ana tomimori [1980, atibaia / são paulo, brasil]
andrés aizicovich [1985. buenos aires, argentina]
anton Steenbock [1984, frankfurt, alemanha / rio de Janeiro, brasil]
Bayrol Jiménez [1984, oaxaca, méxico / paris, frança]
Barbara Wagner [1980, brasília, brasil / berlim, alemanha]
Beto magalhães [1964, belo horizonte, brasil], cao guimarães [1965, belo horizonte, brasil] 
e lucas Bambozzi [1965, matão/ são paulo, brasil]
Bil lühmann [1985, são João da boa vista / florianópolis, brasil]
Bjørn erik haugen [1977, oslo, noruega]
Brígida Baltar [1959, rio de Janeiro, brasil]
Bruno Kurru [1984, são bernardo do campo / são paulo, brasil]
Bruno moreschi [1982, maringá, paraná / são paulo, brasil] e cristina garrido [1986, madri, espanha]
Bruno vilela [1977, recife, brasil]
caetano dias [1959, feira de santana / salvador, brasil]
carlos castro [1976, bogotá, colômbia / san diego, eua]
carlos motta [1978, bogotá, colômbia / nova iorque, eua]
cido garoto [1942, ibitinga / sorocaba, brasil]
chto delat? [2003, são petersburgo, rússia]
daniel Santiago [1939, garanhuns / recife, brasil]
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deyson gilbert [1985, são José do egito / são paulo, brasil] e luísa nóbrega [1984, são paulo, brasil]
dionisio gonzález [1965, gijon / sevilha, espanha]
dos à deux [1997, rio de Janeiro, brasil e paris, frança] e luís melo [1957, curitiba, brasil]
evandro machado [1973, blumenau / rio de Janeiro, brasil]
emmanuel lagarrigue [1972, estrasburgo, / paris, frança]
Fayçal Baghriche [1972, skikda, argélia / paris, frança]
Felippe moraes [1988, rio de Janeiro, brasil]
Fernando arias [ 1963, armênia / bogotá, colômbia]
Frente 03 de Fevereiro [2004, são paulo, brasil]
irmãos guimarães [1989, brasília, brasil]
James Webb [1975, cape town, África do sul]
Joana corona [1982, pato branco / 2014, curitiba, brasil]
Jonas arrabal [1984, cabo frio / rio de Janeiro, brasil]
Julia Kater [1980, paris, frança / são paulo, brasil]
Kauê garcia [1984, campinas, brasil]
Kilian glasner [1977, recife, pernambuco, brasil]
Kristina norman [1979, talim, estonia]
laura Belém [1974, belo horizonte, brasil]
lenora de Barros [1953, são paulo / nova iorque, eua]
luísa nóbrega [1984, são paulo, brasil]
lume teatro [1985, campinas, brasil]
malu Saddi [1976, são paulo, brasil]
marcela armas [1976, durango / cidade do méxico, méxico]
marcelo moscheta [1976, são José do rio preto / campinas, brasil]
maya Watanabe [1983, lima, peru / madri, espanha]
neha choksi [1973, eua / bombaim, Índia]
núria güell [1981, girona, espanha]
Priscila Fernandes [1981, porto, portugal / rotterdam, holanda]
raquel Stolf [1975, indaial / florianópolis, brasil]
regina Parra [1981, são paulo, brasil]
rithy Panh [1964, phnom penh, camboja / paris, frança]
rochelle costi [1961, caxias do sul / são paulo, brasil]
rodrigo torres [1981, rio de Janeiro, brasil]
romuald hazoumé [1962, porto-novo, república do benim]
Sandra cinto [1968, santo andré / são paulo, brasil]
Société réaliste [2004, paris, frança]
tamara Kuselman [1980, buenos aires, argentina / amsterdam, holanda]
teresa Siewerdt [1982, florianópolis / são paulo, brasil]
tom Zé [irará, 1936 / são paulo, brasil]
valérie mréjen [1969, paris, frança]
vasco araújo [ 1975, lisboa, portugal]
véio [1948, nossa senhora da glória, brasil]
veronica Stigger [1973, porto alegre / são paulo, brasil]
victor leguy [1979, são paulo, brasil]
Waléria américo [1978, fortaleza, brasil]
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FresTas SeSc – ServiçO SOcial dO cOmérciO
SESC - THE SOCIAL SERVICE OF COMMERCE

administração regional no estado de São Paulo
Regional Administration in São Paulo State

PreSidente dO cOnSelhO regiOnal
President of Regional Council Abram Szajman

diretOr dO dePartamentO regiOnal
Regional Department Director Danilo Santos de Miranda

SuPerintendenteS Superintendents
técnico-social Social Technician Joel Naimayer Padula comunicação 
social Social Communication Ivan Paulo Giannini administração 
Administration Luiz Deoclécio Massaro Galina assessoria técnica e de 
planejamento Technical and Planning Consultancy Sérgio José Battistelli

gerenteS Managers
artes visuais e tecnologia Visual Arts and Technology Juliana Braga de 
Mattos adjunta Deputy manager Nilva Luz assistentes Assistants Kelly C. 
Teixeira, Sandra Leibovici ação cultural Cultural Action Rosana Paulo da 
Cunha adjunta Deputy manager Kelly Adriano estudos e desenvolvimento 
Studies and Development Marta Colabone adjunto Deputy manager Iã 
Paulo Ribeiro artes gráficas Graphic Design hélcio Magalhães adjunta 
Deputy manager Karina Musumeci assistentes Assistants Rogério Ianelli, 
Thais helena Franco relações com o Público Public Relations Milton Soares 
de Souza adjunto Deputy manager Carlos Cabral difusão e Promoção 
Publicity and Promotion Marcos Carvalho adjunto Deputy manager 
Fernando Fialho assistentes Assistants Daniel Tonus, Luciano Domingos 
relações internacionais International relations Áurea Vieira Sesc Sorocaba 
Cláudia de Figueiredo adjunta Deputy manager Nidia Regina Araujo
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equipe Sesc Sorocaba Staff | coordenação Coordination Kátia Pensa 
Barelli Produção executiva Executive Producer Thaís Emília T. Marques 
comunicação Communication Camila Medeiros e Indiara F. da Cunha 
Duarte Secretaria Secretary Thaiza Pedroso relações institucionais 
Institutional relations William Vilar, Marcos Bravin educativo Educational 
Program Ana Maria R. T. Alves, Isabel Cristina hosoda

curadoria Curator Josué Mattos assistentes Assistants Jaime Lauriano, 
Kamilla Nunes curadoria educativo Educational Curators Ana Teixeira, 
Jorge Menna Barreto, Samantha Moreira assistente Assistant Ana helena 
Grimaldi Projeto arquitetônico Architectural Design Bartira Goubhar 
Projeto gráfico Graphic project Vitor Cesar/Estúdio Permitido designer 
colaborador Contributor Design Frederico Floeter luminotécnico Lighting 
Alessandra Domingues, Fernanda Carvalho coordenação executiva 
Executive Coordinator Suzy Araújo Produção Production Caroline 
Echeverria, Adriana Godtsfriedt Produção audiovisual Audiovisual 
Production Ana Elisa Carramaschi assessoria de imprensa Press Relations 
Agência Guanabara conteúdo online Online Content Bárbara heckler 
concepção Conception 3C – Centro de Criação Contemporânea
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SeSc SOrOcaBa

muSeu da 
eStrada 
de FerrO  
SOrOcaBana

PátiO cianê 
ShOPPing

Palacete ScarPa

BarracãO 
cultural

SeSc SOrOcaBa
rua barão de piratininga, 555 – Jd. faculdade. 
sorocaba/sp
(15) 3332-9930 / (15) 3332-9931
(15) 3332-9933

de terça a sexta, das 9h às 21h30 com permanência 
até 22h; e aos sábados, domingos e feriados, das 
10h às 18h30 com permanência até 19h
Open tuesday to friday, from 9AM to 9h30PM with 
permanency until 10PM; weekends and holidays 
from 10AM to 6h30PM with permanency until 7PM

BarracãO cultural
av. afonso vergueiro s/n, ao lado da estação 
ferroviária, centro. sorocaba/sp

de terça a sexta, das 9h às 17h30 com permanência 
até 18h; e aos sábados, domingos e feriados, das 
10h às 15h30 com permanência até 16h
Open tuesday to friday, from 9AM to 5h30PM with 
permanency until 6PM; weekends and holidays 
from 10AM to 3h30PM with permanency until 4PM

muSeu da eStrada de FerrO SOrOcaBana
rua Álvaro soares, 553, centro. sorocaba/sp
(15) 3231.1026

de terça a sexta, das 9h às 17h30 com permanência 
até 18h; e aos sábados, domingos e feriados, das 
10h às 15h30 com permanência até 16h
Open tuesday to friday, from 9AM to 5h30 PM with 
permanency until 6PM; weekends and holidays 
from 10AM to 3h30PM with permanency until 4PM

Palacete ScarPa
rua souza pereira, 448, centro. sorocaba/sp
(15) 3211-2911

de terça a sexta, das 9h às 17h30 com permanência 
até 18h; e aos sábados, domingos e feriados, das 
10h às 15h30 com permanência até 16h
Open tuesday to friday, from 9AM to 5h30 PM with 
permanency until 6PM; weekends and holidays 
from 10AM to 3h30PM with permanency until 4PM

Pátio cianê Shopping 
av. doutor afonso vergueiro, 823 – loja 118-1, 
centro. sorocaba/sp
(15) 3333-3333

de terça a domingo, incluindo feriados, das 12h às 18h
Open tuesday to sunday, including holidays, from 
12 to 6PM

mais informações
more information
sescsp.org.br/frestas

SOrOcaBa

centrO

Lugares Venues

avenida Washington luiz

av. afonso vergueiro

a
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RealizaçãoParceria

Sesc Sorocaba
R. Barão de Piratininga, 555
CEP 18030-160 Sorocaba – SP
TEL.: +55 15 3332 9933
email@sorocaba.sescsp.org.br
sescsp.org.br

            /sescsorocaba
      /frestas.trienal.artes

Apoio


