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capa [cover] Guy Tillim Supporters of Jean-Pierre Bemba line the road as he walks to a rally from the airport, Kinshasa, election [Partidários de Jean-Pierre Bemba alinham-se na Estrada, enquanto ele caminha para um rally do aeroporto, Kinshasa]
2006 fotografia [photograph] 81,3 x 123,0 cm ed. 5 cortesia [courtesy] Michael Stevenson Gallery, Cidade do Cabo [Cape Town]
contra capa [backcover] Simon Evans Switzerland [Suíça] 2006 técnica mista sobre papel [mixed media on paper]
71,1 x 130,8 cm detalhe [detail] cortesia do artista e [courtesy the artist and] Jack Hanley Gallery, São Francisco
orelhas [cover and backcover gatefolds] Facsímile de carta de Gordon Matta-Clark sobre a 11a. Bienal de São Paulo, datada de 19 de maio de 1971 [Facsimile of Gordon Matta Clark’s open letter concerning the 11th Bienal de São Paulo, dated
May 19th, 1971]
p. 1 e [and] p. 276 Tradução para o inglês da carta de Gordon Matta Clark [English translation of Gordon Matta Clark’s letter]
p. 4 Florian Pumhösl Foto de pesquisa para o projeto de filme para a 27a. Bienal [Research photo for the 27th Bienal film
project] 2006 câmera Hannes Böck coordenação [coordination] Camila Sposati
p. 6 Tomas Saraceno Flying garden [Jardim voador] 2005 instalação [installation] detalhe [detail] cortesia [courtesy] Galleria
Pinksummer, Gênova e [and] Andersen_s Contemporary Art, Copenhague foto Sillani
p. 8 Taller Popular de Serigrafía Banderas del movimiento por la jornada laboral de 6 horas [Banners for the 6 hour working
shift movement] 2004 pintura sobre tela [painting on canvas] 190 x 255 cm/180 x 275 cm foto Archivo TPS
p. 10 Jarbas Lopes Sem título da série Cicloviaérea [Untitled from the series Aerial cycle way] 2001–04 caneta esferográfica
sobre papel [ballpoint pen on paper] 31 x 21 cm cortesia [courtesy] A Gentil Carioca, Rio de Janeiro e [and] Millan Antonio,
São Paulo foto Marssares
p. 12 Francesco Jodice São Paulo city tellers [Contadores de história de São Paulo] 2006 c-print, acrílico, alumínio [c-print,
plexiglass, aluminum] 180 x 240 cm cortesia [courtesy] Galería Marta Cervera, Madri
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MIKI KRATSMAN
Buenos Aires, 1959; vive em [lives in] Tel-Aviv
From the series Panoramas: Gilo [Da série Panoramas: Gilo] 2000 fotografia [photograph] 90 x 60 cm
From the series Portraits: Wall paper Nablus [Da série
Retratos: Wall paper Nablus] 2001 fotografia [photograph] 90 x 60 cm coleção do artista [artist’s collection] cortesia [courtesy] Chelouche Gallery, Tel-Aviv

[Christine Mello] O que significa para você o sentimento
do território? E como vê sua situação, quando fala sobre
a ocupação do território e, ao mesmo tempo, vive em Israel? Considero-me um israelense, mas isso não significa

[Christine Mello] What does the feeling of territory mean
to you? And how do you see your situation of speaking
about the occupation of territory while at the same time
living in Israel? I consider myself an Israeli but that doesn’t

que concordo com o fato de como estamos nos territórios
ocupados ou em comunidades miseráveis existentes no país.
Meus trabalhos, relativos aos territórios ocupados, focalizam as agruras e os obstáculos da vida cotidiana que os
palestinos enfrentam e a constante fricção entre eles e os israelenses, ambos envolvidos numa luta prolongada e sangrenta. As imagens que escolhi de Ofakim concentram-se
na vida cotidiana e nas dificuldades com que as pessoas deparam naquela cidadezinha de fim de mundo, localizada no
deserto, onde gente que veio da norte da África, da Etiópia
e da Rússia tenta encontrar maneiras de coexistir.

mean I agree with how we are in the occupied territories
or in godforsaken communities in the country. My works
from the occupied territories are focused on the hardships
and obstacles of daily life that the ordinary Palestinians
face, and the constant friction between them and the Israelis
locked together in a long and bloody struggle. The images
chosen from Ofakim concentrate on the daily life and difficulties of people in this small godforsaken small town in the
desert — where people who came from North Africa and
Ethiopia and Russia are trying to find ways to coexist.

O que é o impulso pragmático contido no gesto poético
de seu trabalho e qual é seu gesto político? Como a fotografia pode oferecer respostas às interrogações abordadas
em seu trabalho? Tento, em meu trabalho, retratar “o ou-

tro”, não somente como crítico, mas também para mostrar
seu infortúnio e, talvez, suscitar perguntas, conscientização e compaixão. Nesses últimos 14 anos venho enfatizando a realidade cotidiana da ocupação. Dei-me conta de que
a difícil rotina da vida cotidiana, embora menos chocante
visualmente, constitui o principal problema. Para mim, retratá-la é menos dramático, porém muito mais importante. Sempre receio não ser capaz de cumprir meu objetivo.
Quanto à realidade, não enxergo uma ligação muito forte
entre ela e a fotografia. Diante de fotos, todo mundo sempre tem sua própria interpretação, e existem algumas coisas
que a imagem não consegue transmitir. Acredito que a fotografia é uma espécie de interpretação e instrumento para
a crítica. É como um texto escrito. A câmera assemelha-se
muito mais a um processador de texto do que a um gravador. Mais do que reunir imagens, você está escrevendo aquilo que tem a dizer.
À luz da reflexão de Walter Benjamin, o que significa para
você tornar o trabalho mais “distanciado” e/ou “próximo”
em relação ao indivíduo? Em meu trabalho, lido o tempo

What is the pragmatic thrust in your work’s poetic gesture,
and in its political gesture? How can photography offer answers to the questions dealt with in your work? In my work

I attempt to portray “the other”. Not only as a critic but
also to show their plight and then perhaps raise questions,
awareness and compassion. For the past fourteen years I
have put emphasis on the everyday reality of the occupation.
I realized that the difficult routine of daily life, although less
shocking visually, is the main problem. It’s less dramatic but
much more important for me to portray. I always fear that I
will not be able to achieve my aim. I do not see a very strong
link between photography and reality. With photographs,
everyone always has their own interpretation, and there are
some things that the image cannot transmit. I believe that
photography is a kind of interpretation and tool for criticism. It is like a written text; the camera is much more like
a word processor than a tape recorder. More than collecting
images, you are writing what you have to say.
In the light of Walter Benjamin, what does it mean to you
to make the work more “distanced” and/or “closer” in regard to the individual? In my work I deal all the time with

the issue of my position according to Benjamin’s question
of distance, since showing the “other” in a subject of conflict is to create a kind of self-portrait. It is a case of seeing
yourself through the other.

todo com a questão de minha posição, de acordo com a reflexão de Benjamin sobre a distância, dado que mostrar o “outro” como sujeito de um conflito é criar uma espécie de autoretrato. É um exemplo de enxergar você através do outro.

27a. BIENAL DE SÃO PAULO GUIA

180

Biografia dos autores [Author’s biographies]

Adriano Pedrosa é curador independente e co-curador da
27a. Bienal de São Paulo [is an independent curator an cocurator of the 27th Bienal de São Paulo].
Agustín Pérez Rubio é curador chefe do Museo de Arte
Contemporáneo de Castilla y León [is chief curator of the
Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León].
Alcino Leite Neto é jornalista, editor de moda da Folha de
S. Paulo e editor da revista eletrônica Trópico [is a journalist, fashion editor at Folha de S. Paulo, and editor of the
eletronic magazine Trópico].
Ana Elena Mallet é curadora independente e escritora na
Cidade do México [is an independent curator and writer in
Mexico City].
Ana Paula Cohen é co-idealizadora e curadora do projeto
Istmo — arquivo flexível, em São Paulo [is co-organizer and
curator of the project Istmo — flexible archive, in São Paulo].
Benjamin Buchloh é professor de história da arte no Barnard College da Columbia University, em Nova York [is
Professor of Art History at Barnard College/Columbia
University, in New York].
Betti-Sue Hertz é curadora de arte contemporânea do San
Diego Museum of Art [is contemporary art curator of the
San Diego Museum of Art].
Bojana Piškur é curadora de exposições no Museu de Arte
Moderna de Ljulbjana [is exhibition curator at the Museum
of Modern Art of Ljubljana].
Carla Zaccagnini é artista, curadora independente e crítica
de arte em São Paulo [is an artist, independent curator and
art critic in São Paulo].
Cássio Starling Carlos é jornalista e crítico de cinema da
Folha de S. Paulo [is a journalist and film critic at Folha de
S. Paulo].
Christian Braad Thomsen é professor, diretor de filmes e
escritor em Copenhague [is a professor, film director and
author in Copenhagen].
Christine Mello é crítica, curadora e professora em novas
mídias em São Paulo [is a critic, curator and professor in
new medias in São Paulo].
Christine Tohme é curadora e diretora da Associação Libanesa de Artes Plásticas, Ashkal Alwan, em Beirute [is curator and director of the Lebanese Association for Plastic Arts,
Ashkal Alwan, in Beirut].
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é diretor da Johannesburg Art Gallery [is director of the Johannesburg Art Gallery].
Cristiana Tejo é coordenadora de artes plásticas da Fundação Joaquim Nabuco, em Recife [is visual arts coodinator at
Fundação Joaquim Nabuco, in Recife].
Cristina Freire é pesquisadora e curadora do Museu de Arte
Contemporânea da Universidade de São Paulo e co-curadora da 27a. Bienal de São Paulo [is researcher and curator at
the Museum of Contemporary Art of the University of São
Paulo and co-curator of the 27th Bienal de São Paulo].
Cristóvão Coutinho é coordenador da galeria de artes da
Universidade Federal do Amazonas, em Manaus [is the
coordinator of the art gallery of the Federal University of
Amazonas, in Manaus].
Fernanda Nogueira é mestranda do departmento de teoria
literária e literatura comparada da Faculdade de Filosofia,
Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo
[is a Masters student at the department of literary theory
and comparative literature of the Faculty of Philosophy,
Literature and Humanities of the University of São Paulo].
Fulya Erdemci é co-curadora da 2a. Bienal de Moscou (2006)
e curadora independente em Istambul [is co-curator of the
2nd Moscow Biennial (2006) and an independent curator in
Istanbul].
Hans Ulrich Obrist é diretor de projetos internacionais e
co-diretor de exposições e programas da Serpentine Gallery, em Londres [is director of international projects and
co-director of exhibitions and programs at the Serpentine
Gallery, in London].
Helouise Costa é curadora e pesquisadora no Museu de
Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo [is curator and reseacher at the Museum of Contemporary Art of
the University of São Paulo].
Hou Hanru é curador da 10a. Bienal de Istambul (2007) e
diretor de exposições e de programas públicos do San Francisco Art Institute [is the curator of the 10th Istanbul Biennial (2007) and director of exhibitions and public programs
of the San Francisco Art Institute].
Ivo Mesquita é curador na Pinacoteca do Estado de São
Paulo e professor do Center for Curatorial Studies, Bard
College, Annandale-on-Hudson, Estados Unidos [is a curator at the Pinacoteca do Estado de São Paulo and professor
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of the center of Curatorial Studies, Bard College, Annandale-on-Hudson, United States].
Jan Fjeld é jornalista e dirige a uol Megastore, um serviço
online de download de música, em São Paulo [is a journalist and runs the uol Megastore, an online music download
service, in São Paulo].
Jens Hoffmann é diretor de exposições do Institute of Contemporary Arts, em Londres. [is director of exhibitions at the
Institute of Contemporary Arts, in London].
Jochen Volz é curador no Centro de Arte Contemporânea
Inhotim, em Brumadinho, Minas Gerais, e curador convidado da 27a. Bienal [is a curator at Centro de Arte Contemporânea Inhotim, in Brumadinho, Minas Gerais, and guest
curator of the 27th Bienal].
José Roca é curador na Biblioteca Luís Arango em Bogotá,
e co-curador da 27a. Bienal de São Paulo [is a curator at the
Luís Arango Library in Bogota, and co-curator of the 27th
Bienal de São Paulo].
Juan Antonio Álvarez Reyes é crítico de arte e curador em
Madri [is an art critic and curator in Madrid].
Julieta González é curadora independente e vive entre Caracas e San Juan, Porto Rico [is an independent curator living between Caracas and San Juan, Puerto Rico].
Katerina Gregos é diretora artística do Argos, centro de arte
e mídia, em Bruxelas [is artistic director of Argos, center of
art and media, in Brussels].
Kitty Scott é curadora chefe da Serpentine Gallery, em Londres [is chief curator of the Serpentine Gallery, in London].
Linda Montano é artista em Nova York [is an artist in New
York].
Lisette Lagnado é curadora independente e curadora geral
da 27a. Bienal de São Paulo [is an independent curator and
chief curator of the 27th Bienal de São Paulo].
Luisa Duarte é curadora indenpendente no Rio de Janeiro
[is an independent curator in Rio de Janeiro].
Miguel Amado é curador da Fundação plmj e co-programador da Arte Contempo, em Lisboa [is curator of Fundação
plmj and co-idealizer of Arte Contempo, in Lisbon].
Rodrigo Moura é curador no Centro de Arte Contemporânea Inhotim, em Brumadinho, Minas Gerais [is a curator at
Centro de Arte Contemporânea Inhotim, Brumadinho, Minas Gerais].
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Rosa Martínez é curadora do Museu de Arte Contemporânea de Istambul e co-curadora da 27a. Bienal de São Paulo
[is curator of the Museum of Contemporary Art of Istanbul,
and co-curator of the 27th Bienal de São Paulo].
Sabine Breitwieser é diretora artística da Generali Foundation, em Viena [is artistic director of Generali Foundation,
in Vienna].
Santiago García Navarro escreve sobre questões de arquitetura, filosofia, política e arte, em Buenos Aires [writes on
architecture, philosophy, politics and art, in Buenos Aires].
Solange Farkas é curadora do Videobrasil, em São Paulo.
[is the curator of Videobrasil, in São Paulo].
Steven Matijcio é curador do Plug In Institute of Contemporary Art, em Winnipeg [is curator of Plug In Institute of
Contemporary Art, in Winnipeg].
Sylvére Lotringer é professor de literatura francesa e filosofia na Columbia University, e editor da Semiotext(e), em
Nova York [is professor of French literature and philosophy
at Columbia University and the editor of Semiotext(e), in
New York].
Tanya Leighton é curadora independente e editora, e vive
em Berlim e Nova York [is an independent curator and editor living between Berlin and New York].
Thierry Jousse é diretor de curta-metragens e crítico de cinema, em Paris [is a short-film director and film critic, in
Paris].
Tim Rollins é artista em Nova York [is an artist in New
York].
Ulrike Groos é diretora do Kunsthalle Düsseldorf [is the director of the Kunsthalle Düsseldorf].
Xabier Arakistain é curador independente em Bilbao [is an
independent curator in Bilbao].
Zayd Minty é produtor cultural independente e membro associado do Isandla Institute (centro de estudos urbanos), na
Cidade do Cabo [is an independent cultural producer and
associate of the Isandla Institute (center of urban studies),
in Cape Town].
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