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Apresentação Final Fale Uberbau_house. Janeiro de 2018.

Apresentação
Uberbau_House

A primeira sede da Uberbau_house esteve localizada desde 2016 em 
uma casa de três pisos em uma zona residencial próxima à Pinheiros, 
na cidade de São Paulo (Brasil).

Durante dois anos este centro de investigação de arte contemporâ-
nea abrigo um programa de residencia internacional, a biblioteca es-
pecializada Reserva Ideológica, um programa de cursos e um ciclo de 
palestras temáticas Ideia da Manhã.
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Vista de São Paulo de Uberbau_house / Edificio Copan.

Copan 222.

A nova sede da Uberbau_house, a partir de agosto de 2018, se en-
contra no emblemático Edifício Copan, um dos maiores e imponente 
prédios do centro da cidade de São Paulo. Este foi originalmente con-
cebido em 1954 pelo arquiteto Oscar Niemeyer, mas a construção se 
iniciou em 1957, depois de algumas alterações do projeto original, e 
terminado em 1966 po Carlos Alberto Cerqueira Lemos.

Uberbau_house está localizada em um amplo departamento no an-
dar 22, que tem a vista da extensão da cidade, e continuará com os 
programas realizados no primeiros dois anos, fortalecendo assim as 
relações com a pessoas e organizações de arte, tanto em nível local 
quanto internacional.
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Apresentação
da Residência
Uberbau_House
+ Arquivo
Residência de Investigação em Arte Contemporânea da América Latina. 

A residência Uberbau_house +Arquivo [Pesquisa em Arte Contemporâ-
nea] é uma instância de reflexão, investigação e documentação sobre arte 
contemporânea; ao mesmo tempo que uma oportunidade de intercâm-
bio com agentes e organizadores locais e latinoamericanos.
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A Residência Uberbau_house +Arquivo é orientada a pessoas que querem:

> fazer uma pesquisa independente
> planejar uma estratégia de produção ou estratégia de carreira
> escreva uma tese em processo, ensaios ou um livro
> aprofundar seu conhecimento em arte contemporânea

É dirigida à artistas investigadores, curadores, historiadores de arte, gestores, 
pesquisadores, professores de arte e outros agentes culturais.

• Participantes: até 3 pessoas por mês.
• Idiomas: Espanhol, Português e Inglês.

• Arte Contemporânea como método de pesquisa

• Cenas Locais e Gestão Autónoma

• Curadoria e Editorialidad de Arte

• Sistema da Arte, Institucionalidad e Política Públicas

Alguns TEMAS DE
PESQUISA que
trabalhamos na
RESIDÊNCIA na
Uberbau_house

Programa +Arquivo 
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PERÍODOS propostos 
para a realização da
residência:

[2019-2020]

Formulário de Inscrição de Link  http://www.uberbau-house.org/site/residencia/convocatoria-residen-
cia/formulario_residencia/ 

Consultas sobre o Programa de Residência Uberbau_house   https://goo.gl/8ufJmF (whatsapp)

Residência 1 mês y meio
+Arquivo (45 días):

• 28 de Outubro a 12 de Decembro
2019
• 6 de Janeiro a 20 de Fevereiro 2020
• 3 de Fevereiro a 18 de Março 2020
• 8 de Junho a 23 de Julho 2020
• 6 de Julho a 20 de Agosto 2020

Residência Uberbau_house
17 días / 16 noites:
• 28 a 13 de Novembro 2019
• 6 a 22 de Janeiro  2020
• 3 a 19 de Fevereiro 2020
• 8 a 24 de Junho 2020
• 6 a 22 de Julho 2020

Residência 2 meses y meio
+Arquivo (75 días):
• 28 de Outubro 2019 a 11 de 
Janeiro 2020
• 6 de Janeiro a 21 de Março 2020
• 8 de Junho a 22 de Agosto 2020
• 6 de Junho a 19 de Setembro 2020

usd $ 2.000 
(dois mil US dólares)

usd$950
(novecentos e cinquenta US 
dólares)

usd$3.000 
(três mil US dólares)
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> A Residência proporcionará aos participantes:

• Acomodação (em quarto compartilhado) com café da 
manhã; e uso dos espaços comuns da Uberbau_house: 
cozinha, salão, lavanderia e living.

• Acesso livre e gratuito a todas as atividades da Uber-
bau_house.

• Acesso livre à biblioteca e arquivo de arte contem-
porânea Reserva Ideológica.

• Acesso livre e com perfil de editor ao banco de dados 
VADB – comunidad de Arte Contemporáneo Latinoa-
mericano.

• Apresentações públicas sobre o avanços do trabalho 
realizado.

• Seguimento e assessoramento por parte da equipe de 
coordenação.

• Programa de reuniões com agentes locais: artistas, 
curadores, gestores, investigadores e outros agentes re-
levantes dentro da cena de São Paulo e America Latina.

• Inclusão em publicação online e fanzine de pesquisa 
semestral.

> Não está incluído:

• Passagens para e desde o local da residência.

• Almoços e jantares. Serão planejadas refeições gru-
pais.

/  8  /



Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo

S1

am
Apresentação 
de residência

Seminario Arte 
Contemporânea

Seminario Arte 
Contemporâ-

nea

Trabalho 
residente

Reunião de 
equipe (1)

Livre Livre

pm
Apresentação 
de portafolio

Seminario Arte 
Contemporânea

Trabalho 
residente 

Visita a espaços 
(1)

Visita a espaços
(2)

Livre Livre

S2

am
Reunião de 
equipe (2)

Trabalho
residente

Reunião de 
equipe (3)

Trabalho 
residente

Reunião de 
equipe (4)

Livre Livre

pm
Trabalho
residente

Visita a espaços 
(3)

Trabalho
residente

Visita a espaços 
(4)

Trabalho
residente

Livre Livre

S3

am
Reunião de 
roteiro (5)

Trabalho
residente

Trabajo
Residente 
+Arquivo

Reunião de 
orientação

Trabalho
residente

Livre Livre

pm
Trabalho
residente

1ERA Apresen-
tação Publica 

Trabajo
Residente 
+Arquivo

Reunião de 
orientação

Trabalho
residente

Livre Livre

Calendário de trabalho
Residências de Pesquisa em Arte Contemporânea Uberbau_house
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Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo

S4
Trabalho
residente 

Trabalho
residente 

Trabalho
residente 

Reunião de 
orientação

Trabalho
residente 

Livre Livre

S5
Trabalho
residente

Trabalho
residente

Trabalho
residente

Reunião de 
orientação

Trabalho
residente

Livre Livre

S6
Trabalho
residente

Trabalho
residente

Trabalho
residente

Reunião de 
orientação

Trabalho
residente

Livre Livre

S7
Trabalho
residente 

Trabalho
residente 

Trabalho
residente 

Reunião de 
orientação

2DA Apresen-
tação Publica

Livre Livre

S8
Trabalho
residente

Trabalho
residente

Trabalho
residente

Reunião de 
orientação

Trabalho
residente 

Livre Livre

S9
Trabalho
residente 

Trabalho
residente 

Trabalho
residente 

Reunião de 
orientação

Trabalho
residente

Livre Livre

S10
Trabalho
residente

Trabalho
residente

Trabalho
residente

Reunião de 
orientação

Trabalho
residente

Livre Livre

S11
Trabalho
residente 

Trabalho
residente 

Trabalho
residente 

Reunião de 
orientação

3DA Apresen-
tação Publica

Livre
FIM

RESIDÊN-
CIA

O calendário de trabalho pode estar sujeito a modificações de acordo com as atividades da Uberbau_house, 
as visitas agendadas ou reuniões com agentes locais.
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Descrição das
atividades
(em ordem cronológica)

Apresentação da residência (cerca de 2horas)
Apresentação geral da iniciativa Uberbau_house e introdução à me-
todologia de trabalho da Residência.

Apresentação de projeto e portfólio (cerca de 2 
a 3 horas)
Cada residente fará uma apresentação do projeto de pesquisa (cerca 
de 20/30 minutos de apresentação) que desenvolverá durante os dias 
da Residência e mostrará seu portfólio de trabalhos anteriores.

Seminário de arte contemporâ-
nea (cerca de 3 horas)
Revisão da conceitualização/ contextualização das temáticas propos-
tas pela equipede trabalho da Residência Uberbau_house: (i) arte 
contemporânea como método de pesquisa, (ii) cenas locais e gestões 
autônomas, (iii) curadoria,editorialidade de arte e sistema de arte, e 
(iv) institucionalidade e políticas públicas.

Seminário de pesquisa de arte (3 horas)
Introdução à metodologia de pesquisa em arte contemporânea. Re-
visão sobre possíveis maneiras de se aproximar doobjeto de estudo. 
Apresentação de ferramentas de diagramação conceitual e estraté-
gias de crítica.

Trabalho residente
Avanço individual no trabalho de pesquisa e desenvolvimento do 
relatório final.

 

 /  11  /



Visitas a espaços
Visitas a instituições e gestões autônomas e reuniões com artistas, 
curadores, gestores, pesquisadores e outros agentes culturais do cir-
cuito de São Paulo que se encontrem diretamente relacionados com 
a proposta de pesquisa dos residentes.

Reuniões de equipe (2 horas)
Reuniões grupais de revisão e orientação dos avanços/progressos do 
trabalho de pesquisa dos residentes, recomendações bibliográficas, 
exercícios de conceitualização/contextualização, etc.

Reunião de Roteiro de apresentação (2 horas)
Última reunião de trabalho para definir os pontos chave da pesquisa 
realizada e montar um roteiro de apresentação dessas questões prin-
cipais, bem como para revisar os diagramas e as imagens que serão 
mostrados na apresentação final do relatório de pesquisa.

Reunião de orientação (3 horas)
Reunião individual semanal para revisar o progresso do trabalho, re-
comendações bibliográficas e arquivos de visitas e agendar reuniões 
com profissionais relacionados ao tópico de pesquisa.

Apresentação final (2 horas)
Apresentação pública do relatório de pesquisa dos residentes, em 
uma discussão aberta e gratuita dirigida ao público geral presencial 
e transmitida online.
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Como aplicar

Para se inscrever, preencha o Formulário Postulaçãoh-
ttp://www.uberbau-house.org/site/residencia/con-
vocatoria-residencia/formulario_residencia/

Além de preencher seus dados, deverás responder algu-
mas perguntas referentes ao trabalho de pesquisa que 
realizarás durante a residência.

> Fornecemos carta-convite para gestão de fundos.

> Emitimos certificado de participação.

+ info: contacto@uberbau-house.org

Consultas sobre o Programa de Residência Uberbau_
house https://goo.gl/8ufJmF (whatsapp)
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URUGUAY
Montevideo

CHILE
Santiago

PERÚ
Lima BRASIL

Porto Alegre, São Paulo

ESPAÑA
Madrid

ESCOCIA

PUERTO RICO
San Juan de Puerto Rico

COLOMBIA
Bogotá, Manizales

MEXICO
Guanajuato, Morelia, Oaxaca

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

ARGENTINA
Buenos Aires, El Bolsón, Mar del Plata

Diagramas
Mapear a origem dos moradores 2016/2018.



INDIA
Mumbai

ITALIA
Milán
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Diagramas
Mapa conceitual dos assuntos pesquisados   [2016-2018] por palavra-chave.

ARTE CONTEMPORÂNEA

ARTE MODERNA

ARQUITETURA

FEMINISMO

VIOLÊNCIA

GRAFFITI

PODER

AMÉRICA LATINA

CORPO SOCIAL

GESTÃO AUTÔNOMA

SISTEMA DE ARTE

CENAS LOCAIS LÍNGUA

INSTITUCIONALIDADE FORMAL

PESQUISA DE ARTE

MODELO DE ANÁLISE

IDENTIDADE CULTURAL

PRODUÇÃO DE ARTE

ARTE  E CULTURA
URBANO

PEDAGOGIA DA ARTE
ARTISTA EMERGENTE

ECONOMIA

TECNOLOGIA

MEMÓRIA

PAPÉIS
CUERPO
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Mapa conceitual dos assuntos pesquisados   [2016-2018] por palavra-chave.

IDENTIDADE CULTURAL

_

LISTA
DO
MORADORES
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2 ANOS (2016-2018)

- Revisões curriculares
- Revisão de pesquisa



Abhishek Panchal
(Mumbai, India, 1991) / residente junho 2017

Mora e trabalha em Mumbai, Índia
http://vadb.org/people/abhishek-panchal 

Resenha curricular: Artista, ilustrador, pintor, designer gráfico, pro-
fessor de artes visuais, gerente e curador. Ele pratica artes visuais 
desde os 20 anos, optando por ser autodidata. Sua obra é predomi-
nantemente categorizada como expressionismo abstrato. Atualmen-
te trabalha como professor de artes visuais com crianças com habili-
dades especiais.

Resenha de pesquisa: Papel do artista educador. A pesquisa tenta 
determinar as relações de similaridade e diferença entre os papéis 
do artista e do professor de arte, através de um estudo comparativo 
baseado na própria experiência de trabalho na cena local de Mumbai 
(Índia).
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Andrea Ferrero 
(Lima, Perú, 1991)  / residente Janeiro 2018.

Mora e trabalha em Lima, Perú
http://vadb.org/people/andrea-ferrero

Resenha curricular: Artista visual. Obteve um BFA em Escultura na 
PUCP onde recebeu a Menção Honrosa do Prêmio da Crítica em 2015 
e foi finalista do Prêmio Art Laguna em Veneza em 2016. Participou 
de vários projetos e exposições coletivas como Mil Maneras de olvi-
dar ( Exposição individual) na Ginsberg Gallery, Lima (Lima) em 2017; 
Generación Y na Galeria Y, Lima (Peru) em 2017; Noites Saara em Des-
pina, Rio de Janeiro (Brasil) em 2016; Art Laguna no Arsenal de Vene-
za, (Itália) em 2016; Erro 404 | Not Found na Galeria Rottenslat, Lima 
(Peru) em 2016; e a criação conjunta do Naked Eye para o York Thea-
tre Festival, Toronto (Canadá) em 2013, entre outros. Ela também par-
ticipou do programa de residências Despina no Rio de Janeiro (Brasil) 
em 2016 e MANA Contemporary em New Jersey (EUA) em 2017. Em 
2018 ela participou da residência escolar FLORA em FLORA ars + na-
tura em Bogotá (Colômbia).

Resenha de pesquisa: processos de memória na América Latina. 
Através de uma análise de seu próprio trabalho e de outras referên-
cias na América Latina, ele compila uma série de textos e citações 
que se referem ao problema da memória, à construção traumática da 
identidade e da ruína.

Andrea Ospina
(Manizales, Colombia, 1994) / residente Julho 2017

Mora e trabalha em Manizales, Colombia
.http://vadb.org/people/andrea-ospina

Resenha curricular: Mestra em Artes Plásticas pela Univerdidad de 
Caldas (Colombia), com diploma em Gestão Cultural em artes visuais 
de Taller Multinacional (México). Atualmente é estudante de Gestão 
Cultural e Comunicativa da Universidad Nacional de Colombia, cam-
pus Manizales (Colombia). Seu trabalho foi exposto em diversas mos-
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tras individuais e coletivas em nível nacional. Tem se dedicado tan-
to à áreas da curadoria, gestão cultural, investigação, comunicação 
quanto à diversos meios e apresentações de palestras em contexto 
nacional e internacional.

Resenha de pesquisa: gestão de arte, gestão de cultura e zona de 
exceção temporária. Por meio de uma extensa análise e de uma série 
de diagramas, a pesquisa revisa as noções de uso da gestão cultural e 
gestão da arte contemporânea em cenas locais profissionais e cenas 
locais no processo de profissionalização.

Dafne Valdivia
(Guanajuato, México, 1989) / residente Fevereiro 2017

Mora e trabalha em Guanajuato, México
http://vadb.org/people/dafne-valdivia-yllades

Resenha curricular: (Guanajuato, México, 1989) Estudou licenciatura 
em Artes Visuais na Universidade de Guanajato. Também fiz o Pro-
grama de Mestrado em Artes da mesma universidade. Como artista 
plástica desenvolveu em sua maioria desenhos e pinturas, mostrando 
suas obras em diversas cidades do México, tanto em mostras coleti-
vas como individuais. Em outras áreas de produção dedicou-se a ela-
boração de vestuário, fotografia, instalação e ilustração. Nos últimos 
anos teve seu foco no trabalho de pesquisa de arte contemporânea 
com interesse especial para arte tridimensional e, mais recentemen-
te, sobre temas de gestão cultural.

Resenha pesquisa: Administração da hegemonia e gestão da dissi-
dência. Através de uma pesquisa sobre as cenas locais de Guanajuato 
(México) e São Paulo (Brasil), ele analisa as diferenças fundamentais 
entre instituições formais (espaços universitários e estaduais) e ges-
tão autônoma ou espaços independentes de arte.
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Dana Ferrrari
(Buenos Aires, Argentina, 1988) / residente Fevereiro 2017
 
Mora e trabalha em Buenos Aires, Argentina
http://vadb.org/people/dana-ferrari

Resenha curricular: Seus estudos começaram na Universidade Na-
cional de Arte (UNA) com orientação em Escenografia  (Argentina). 
Ao mesmo tempo fez graduação em Caracterização no Instituto Su-
perior de Arte Del Teatro Colón (ISATC).
Em 2016 ganhou o prêmio de primeiro lugar no XLVII Salón de Artes 
Plásticas Félix de Amado, realizado na Quinta Trabucco.
Durante dois anos foi parte do projeto de galeria “Isla Flotante”. Em 
2015 foi selecionada no “Pograma de Artistas” da Universidade  Uni-
versidad Torcuato Di Tella. Em 2012 participou da Bolsa Atelier de clí-
nica CCMHC-FNA. Sua obra foi exibida em diferentes espaços, como 
Museo de Arte Moderno de  Buenos Aires (Argentina), Universidad 
Torcuato Di Tella, Fondo Nacional de las Artes Buenos Aires (Argenti-
na), Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Teatro Sarmiento, 
Isla Flotante, Naranja Verde Galería entre outros.

Resenha pesquisa: Modificações históricas do papel do artista e seu 
uso na contemporaneidade.

Estíbaliz Barato
(Leganés, Madrid, 1990) / residente Junho 2017

Mora e trabalha em Madrid, España
http://vadb.org/people/estibaliz-barato

Resenha curricular: Ela começou o Bachelor of Fine Arts em 2009 no 
Centro Avançado de Estudos Felipe II (UCM), combinando desde o 
ensino universitário com diferentes profissões, para terminá-la como 
um graduado em Belas Artes pela Universidade Complutense de Ma-
drid, em Fevereiro de 2017.
Durante os anos de formação Graduou-se como um instrutor do Tem-
po de Lazer, atraídos pelo interesse no setor das crianças participa do 
IV Congresso Nacional de Arte Infantil y Adolescente 2010 (UCM). Ela 
tem participado em várias exposições colectivas como Conversacio-
nes con el Paisaje da Fundação NMAC de Arte Contemporânea, Huel-
va (Espanha) em 2015, Huérfanas, Bastardas y Colonizadas, Isabel de 
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Farnesio Centro Cultural, Aranjuez (Espanha) em 2015, Despliegue, 
Despliegue galeria Madrid (Espanha) em 2016, Cantera Tabacalera, 
uma programa de residência -oficina para as práticas artísticas, Ma-
drid (Espanha) em 2016, o projeto SeAlquila como Margem, Madrid 
(Espanha) em 2016 e Una Cuarta Propia em galeria TresPorCuatro em 
2017, em Madrid (Espanha).

Resenha de pesquisa: Partindo de uma pesquisa individual que ex-
plora sobre as noções de patologias matemáticas e fractais, propõe 
possíveis dispositivos para análise de obras e para o entendimento 
conceitual da produção artística.

Felipe Nuñez
(Oaxaca, México, 1979) / residente Junho 2018

Mora e trabalha em Oaxaca, México
http://vadb.org/people/felipe-nunez 

Resenha curricular: Estudou na Escola Nacional de Pintura, Escultura 
e Gravura "La Esmeralda", na Cidade do México. Expôs seu trabalho 
individual e coletivamente, destacando o Museu de Arte Contem-
porânea de Oaxaca (México), Parque Fundidora, Monterrey, México, 
Museu Rufino Tamayo, Cidade do México, o Centro Nacional de Artes 
e o Museu de Arte de Fresno, Califórnia (EUA). Ele fez residências na 
FAM, Califórnia, EUA. Seu trabalho está nas coleções da MACO, Oaxa-
ca (México); Fundação Valentín Ruiz Aznar, Granada (Espanha); a Pi-
nacoteca da Universidade Autônoma de Guerrero (México); o Museu 
dos Pintores de Oaxaqueños e na Universidade Autônoma do Estado 
do México.

Resenha pesquisa: A possibilidade de manifesto de pintura contem-
porânea. Através de uma investigação sobre vários tipos de manifes-
tos artísticos, ao longo da história da arte, questiona-se a validade 
dessa manifestação. Então tenta provar sua atualidade através da 
elaboração de um documento para pensar a pintura em sua própria 
produção.
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Fernanda Avendaño
(Santiago de Chile, 1993) / residente Agosto 2017

Mora e trabalha em Santiago de Chile
http://vadb.org/people/fernanda-avendano

Resenha curricular: Bacharel em Artes pela Pontifícia Universidade 
Católica do Chile. Ela ganhou a bolsa de estudos "Matrícula de Honor" 
em 2011. Ela desenvolve vários projetos de assistência em gravura e 
pintura na Universidade Católica. Aconselha o artista Hernán Miranda 
na área de edição digital e impressão do projeto "Múltiples". Partici-
pou de um estágio na área de educação no Museu de Arte Contem-
porânea (MAC) como monitor (2013). Ela da aula particular de tinta 
acrílica desde 2014.
Entre as suas exposições apresentam indivíduo "Modernidad Con-
creta" (Casa da cidadania Montecarmelo) e "Paisajes Interrumpidos" 
(Espaço Vilches), e coletiva: "Atemporal" (Galeria Macchina), "Contem-
poráneo" (Quarto CCU Art) (Dis)Closer to the end (Museu da FBAUP, 
Porto), etc. Ela também participou de galerias como Galería Kral, La 
puerta azul e Espacio O, em Santiago do Chile.

Resenha pesquisa: Com base em uma análise de sua própria pro-
dução, pesquisa a relação entre arquitetura e corpo social e mapeia 
conceitualmente o problema para pensar sobre as manifestações cul-
turais e obras de arte contemporânea.
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Frances Munar
(Lima, Perú 1990) / residente Julho 2018

Mora e trabalha em Lima, Perú
http://vadb.org/people/frances-munar 

Resenha curricular: Estudou Pintura na Universidade Católica do 
Peru. Desde 2017 trabalha com Cerámica Sonora. Entre seus expo-
sições coletivas estão a "Generación Y" da Y Gallery em Nova York 
(EUA), com o show "Hacer Llorar al Instrumento", exibido em Ch.ACo 
(Santiago do Chile), sob a curadoria de Cecilia Castro Gil em 2017. Foi 
Coordenadora de Projetos no Polen Ceramic Studio de 2017 a 2018. 
Participa do coletivo LA VOZ QUE OYE / DEJA OÍR com a curadoria de 
Gerardo Chávez Maza em abril de 2018. Participa de uma exposição 
individual "A través de una línea fronteriza" em Art Lima com a Tokio 
Gallery, em Lima (Peru) com o qual o prêmio é levado ao conteúdo, 
fatura e projeção do artista da coleção Ca.Sa. Seu trabalho está em 
coleções de Arte Contemporânea no Peru e na América Latina.

Resenha pesquisa: Arquitetura do som. Diálogos entre códigos e 
intersubjetividade para a América Latina. Através de um tour sobre 
os problemas de seu próprio trabalho, ele investiga a ligação entre 
diferentes ordens de som, diagramando sua relação com diferentes 
manifestações culturais e arte contemporânea.

Genietta Varsi
(Lima, Perú, 1991) / residente Julho 2018

Mora e trabalha em Lima Perú
http://vadb.org/people/genietta-varsi

Resenha curricular: Escultora formado pela Pontifícia Universidade 
Católica do Peru. Tem participado em exposições colectivas e feiras, 
entre os mais proeminentes ICPNA "I Premio de Arte Contemporá-
neo”, Lima (Peru) "Encuentro Nacional de Artes Visuales", Trujillo 
(Peru), "Legado y divergencia: 78 años de arte en el centenario de la 
PUCP ","Al Límite, Sin Limites "no Espacio Fundación Telefónica de San-
tiago de Chile. Em 2016, ela realizou a exposição individual "Pulsos y 
pulsiones" na galeria Rottenslat. Nos últimos anos ela tem recebido 
prêmios e menções como Adolfo Winternitz Award PUCP, o segundo 
Prêmio da Crítica PUCP, Menção Honrosa no Encontro Nacional de Ar-
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tes Visuais de Trujillo e Honor Award Biafarin via Prêmio Arte Laguna 
em Lima (Peru). Ela também trabalhou como professor na Escola de 
Escultura da Pontifícia Universidade Católica do Peru e na Escola de 
Arte Corriente Alterna, em Lima (Peru). Ela também é co-fundadora e 
co-diretora da SERES, uma plataforma cultural dedicada à divulgação, 
exibição, criação e educação da arte peruana e emergente.

Resenha pesquisa: disciplina e domesticação do corpo humano. 
Baseado em seu próprio trabalho, ele desenvolve um diagrama que 
permite estruturar as noções conceituais que podem ser identifica-
das como variáveis em seu trabalho, como a construção cultural dog-
mática que disciplina o corpo, a performatividade, em oposição aos 
seus aspectos abjetos.

Guillermo Rodriguez
(San Juan, Puerto Rico, 1986) / residente Março 2017

Mora e trabalha em San Juan de Puerto Rico
http://vadb.org/people/guillermo-rodriguez 

Resenha curricular: Estudou artes plásticas e escultura na Universi-
dade de Porto Rico. Ele completou um Bachelor of Arts em Golds-
miths College, Universidade de Londres (Reino Unido) em 2010 e 
completou um mestrado em Artes Curador Visual na Universidade 
Nacional de Tres de Febrero (Buenos Aires, Argentina). Ele participou 
na Residência de Artes Visuais do Banff Centre ea Iniciativa Davidoff 
Arts Residency, uma colaboração entre Atelier Mondial e da Acade-
mia de Arte e Design FHNW em Basel e exibido na Bienal de Havana 
(Cuba): artes práticas e Imaginarios Social, Artesur: Ficções Coletivas 
no Palais de Tokyo, em Paris (França) e Final Game, Fundação Proa, 
Buenos Aires (Argentina). Como parte de sua residência na Beta-Local 
em 2016, ele fundou e dirigiu a plataforma de exibição temporária La 
Estación Espacial.

Resenha pesquisa: Através de uma análise e conceituação de sua 
própria produção, determina as possíveis relações entre arte, tecno-
logia e ciência.
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Jazmin Saidman
(Buenos Aires, Argentina 1987) /  residente Fevereiro 2017

Mora e trabalha em Buenos Aires, Argentina
http://vadb.org/people/jazmin-saidman 

Resenha curricular: (Buenos Aires, Argentina, 1987). Graduada em 
Licenciatura em Artes Visuais com orientação à pintura na Universi-
dade Nacional de Arte (UNA). Em 2016 ganhou o terceiro prêmio no 
LXX Salón Nacional de Rosario 2016 para artistas emergentes pela 
Fundação Castagnino, realizado no Museu de Arte Contemporânea 
de Rosario (Argentina). É diretora do projeto artístico Argento Gale-
ría, sendo autogestionado e criado em 2012. Em 2015 participou do 
“Programa de Artistas” da Universidade Torcuato Di Tella. Em 2012 
participou da Bolsa Atelier de clínica CCMHC-FNA, onde realizou o 
“Atelier de seguimento”. Sua obra foi exibida em diferentes espaços, 
tais como Universidad Torcuato Di Tella, Fondo Nacional de las Artes 
em Buenos Aires (Argentina), Centro Cultural de la Memoria Haroldo 
Conti, Isla Flotante , entre outros.

Resenha pesquisa: pedagogia e didática em arte. Através de uma 
investigação baseada em sua própria experiência como artista e edu-
cadora, ela consegue delimitar a relação entre produção de trabalho, 
pedagogia e didática da arte.

Jesús Jiménez
((Morelia, México, 1978) / resident June 2018

Mora e trabalha em Morelia, México
http://vadb.org/people/jesus-jimenez

Resenha curricular: Artista visual. Seu trabalho foi exibido no México, 
Chile, Estados Unidos, Inglaterra, Itália, Espanha e Japão. Ele recebeu 
o Prêmio de Aquisição na Bienal Nacional de Artes Yucatan 2015 e a 
bolsa de estudos do Jovenes Creadores do FONCA, duas vezes (2014-
15, 2008-09) no México. Seu trabalho faz parte das coleções do Mu-
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seu de Arte Contemporânea de Santiago, da Biblioteca Nacional de 
Fotos do INAH e do Museu das Américas da OEA em Washington, DC 
(EUA).

Resenha pesquisa: poesia concreta e violência. Através de uma 
exaustiva investigação e categorização das formas possíveis de poe-
sia concreta, tanto no campo da arte como da cultura, ele explicita 
as abordagens que este gênero faz sobre a violência material e sim-
bólica.

Juan Fernando López
(Bogotá, Colombia, 1986). / residente Dezembro 2016

Mora e trabalha em Bogotá, Colombia
http://vadb.org/people/juan-fernando-lopez

Resenha curricular: Administrador de Empresas pela Universidade 
Externado de Colombia. Desde outubro de 2015, desenvolve proje-
tos de curadoria e gestão cultural. Atualmente é diretor assistente 
artístico da Compacta Galería, um espaço autônomo interessado em 
detectar, promover e colocar em circulação propostas inovadoras nas 
artes. Ele também faz parte do grupo organizador da 8ª edição da 
Bienal de Veneza de Bogotá, que depois de vinte anos estabeleceu-se 
como uma das propostas artísticas mais importantes no contexto da 
arte da Colômbia, articulando novos espaços e novos públicos para 
as artes visuais. 

Resenha pesquisa: economia na gestão autônoma da arte. Através 
de uma análise da institucionalidade formal e autônoma da cidade 
de São Paulo, enfatizando suas fontes de financiamento, consegue-se 
determinar uma forte dependência de recursos estatais. Com base 
nisso, ele propõe outras maneiras pelas quais esses espaços pode-
riam gerenciar seu orçamento.
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Laura Carvalho
(São Paulo, Brasil, 1984) / residente Janeiro 2017

Mora e trabalha em São Paulo, Brasil 
http://vadb.org/people/laura-carvalho

Resenha curricular: Diretora de arte e pesquisadora sobre cor. 
É graduada em Audiovisual pela Universidade de São Paulo (Brasil) 
e mestre pela mesma instituição de ensino. Trabalha com direção de 
arte e cenografia para cinema, performance e teatro, tendo partici-
pado de projetos internacionais como Death Corner e Paraisópolis 
(França) em 2016, Awakening (Singapura) em 2015, O Mundo Mágico 
de Pety (Itália) em 2014, dentre outros no Brasil.
Realizou programas de residência artística no Japão (Paradise AIR, 
2016) e no Brasil (Através.tv, 2016). Em paralelo à sua prática artística, 
desenvolve uma pesquisa que estabelece uma relação entre cor, ima-
gem em movimento e artes visuais; os resultados de sua investigação 
foram apresentados no Japão, Espanha e Inglaterra. 

Resenha pesquisa: Paisagens em Construção. Investigação onde to-
mou como estudo de caso o bairro paulista Bixiga, e propõe pensar a 
relação entre cor, arquitetura e seus materiais; bem como os aspectos 
sociais, ideológicos e históricos neles implicados.

Leonel Mittmann
(Porto Alegre, Brasil) / residentes Março 2017

Mora e trabalha em Porto Alegre, Brasil
http://vadb.org/people/leonel-mittmann 

Resenha curricular: 

Resenha pesquisa: Através de uma preocupação que surge de sua 
própria produção faz-se uma pesquisa comparativa entre as manifes-
tações gráficas no meio urbano, especificamente Pixaçao, graffiti e 
texto na parede.
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Majo Vidal
(Buenos Aires, Argentina, 1967) / residente Junho 2018

Mora e trabalha en Buenos Aires, Argentina
http://vadb.org/people/majo-vidal

Resenha curricular: Licenciatura em Artes Visuais (UNA) Pós-gra-
duação em Media e Tecnologias para Produção Pictórica (UNA) Pro-
fessora Superior de Artes Visuais (Instituto Santa Ana e San Joaquín) 
Técnica Superior em Publicidade (FAECC) Técnica em Comunicação 
Visual (UB) em Buenos Aires (Argentina). Dedica-se à produção de 
trabalho, ao ensino e à curadoria especializada em arte de gênero. 
Regionalmente coordena na Argentina O Feminist Art Project, um 
projeto da Universidade de Rutgers que celebra a estética e a partici-
pação de mulheres na arte e cultura oferecendo treinamento, disse-
minação e arquivamento de graça.

Resenha pesquisa: arte e feminismo. Por meio de uma investigação 
que revisa a relação entre arte e feminismo, busca-se determinar o 
motivo da escassa participação de mulheres com mais de quarenta 
anos nos circuitos estabelecidos da arte contemporânea.

María de los Ángeles Otarola
(Necochea, Argentina, 1978) / residente Junho 2018

Mora e trabalha em Mar del Plata, Argentina
http://vadb.org/people/maria-de-los-angeles-otarola  

Resenha curricular: L Estudou pintura na Escola Nacional de Belas 
Artes Prilidiano Pueyrredon e desenvolve sua tese em Pintura na Es-
cola de Artes Visuais Martín Malharro. Graduado pela Universidade 
Nacional de Mar del Plata (Argentina) de Técnica em Gestão Cultural. 
Atualmente, ele trabalha como professor não formal de pessoas com 
deficiência e idosos. Colaborando em Associações como AAgecu, 
participando de Congressos Nacionais e Internacionais.

Resenha pesquisa: o mural na cena local, diagnóstico, ferramentas e 
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possibilidades. A partir de uma análise comparativa entre a produção 
mural das cenas de Necochea (Argentina), Mar del Plata (Argentina) 
e São Paulo (Brasil); A pesquisa estabelece que a prática mural se dá 
fora do sistema de arte, estando relacionada a iniciativas de turismo 
e manifestações culturais.

Mateo Lopez Imán
(Gualeguay, Argentina, 1979) / residente Julho 2018

Mora e trabalha em El Bolsón, Argentina
http://vadb.org/people/mateo-lopez-44dec-
fd-0f1f-461b-991c-0adfd87ff376
 
Resenha curricular: Ele é um artista visual e professor de arte. Em 
2000 ingressou no Instituto Nacional de Arte (I.U.N.A) e estudou al-
guns anos do Bacharelado em Artes Visuais. Em 2007 formou-se na 
Escola de Artes da Cordilheira no Lago Puelo (Argentina). Em 2015 
obteve a Blosa do Fondo Nacional de las Artes: Taller de Análisis de 
obra y seguimiento de proyectos en Artes Visuales, na cidade de 
Bariloche (Argentina). Ele participou de várias exposições coletivas 
e individuais em diferentes partes da Argentina. Em 2017 participa 
da 3ª Bienal Contemporânea de Neuquén "Huellas". É aperfeiçoado 
no Programa Federal de Artes "Art Boomerang", dirigido pelo curador 
Daniel Fischer, em San Martín de los Andes (Argentina).

Resenha pesquisa: genocídio linguístico. Símbolo, Poder e Arte 
Contemporânea na América Latina. A pesquisa percorre uma esque-
matização diagramática da relação entre poder, linguagem e arte 
contemporânea, revendo a recorrência da violência na produção la-
tino-americana.
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Michel Marx
(Montevideo, Uruguay, 1980) / residente Janeiro 2018

Mora e trabalha em Montevideo, Uruguay
http://vadb.org/people/michel-marx

Resenha curricular: Ele estudou jornalismo entre 1998-1999. Em 
2003 iniciou a carreira de Letras (Udelar), que retoma em 2017, na 
Universidade de Montevidéu. Atualmente, ele está no processo de 
apresentar a tese de Bacharel em Artes, e prossegue o Mestrado em 
História: Arte e Patrimônio na mesma instituição (UM). É professor 
assistente da Cátedra de História da Arte (Arte II) na Faculdade de 
Comunicação desta universidade. É também educadora de espaços 
complementares de Alfabetização no Liceo Impulso. Em 2017, ele ge-
rencia a equipe de alfabetização para a implementação de um plano 
que nos permite reduzir a lacuna linguística de nossos alunos. Realiza 
cursos sobre temas específicos de arte e design ou gestão da pro-
dução artística (Fundação Itaú).

Resenha pesquisa: papel do artista e da cena local de Montevidéu. 
Através de um estudo histórico das organizações da Cena de Monte-
vidéu (Uruguai), é evidente a recorrência e predominância do papel 
do artista nos espaços institucionais e de poder dentro do circuito 
de arte local.

Naoko Mabon
(Fukuoka, Japón, 1982) / residente Setembro 2018

Mora e trabalha em Aberdeen, Escócia
http://vadb.org/people/naoko-mabon

Resenha curricular: Curadora independente. Ela estudou o Mestra-
do em Tama Art University em Tóquio (Japão) em 2007, e iniciou sua 
própria prática curatorial WAGON em 2014, depois de trabalhar na 
arte contemporânea no Japão e no Reino Unido por uma década. 
Seus trabalhos recentes incluem: Geologic Intimacy (Yu no Hana), 
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Galeria Fujiya Hanayamomo, Beppu (Japão) em 2016 e Peacock Vi-
sual Arts, Aberdeen (Escócia) em 2017; Leaves Without Routes, Nan-
moncho323, Jardim Botânico de Taipei (Taiwan) em 2016; Exposição 
Bushiro Mohri, AIS Gallery, Gunma (Japão) em 2016; Exposição Atsuo 
Hukuda, Duff House, Banff (Escócia) em 2016; contribuindo com a pu-
blicação Roger Ackling: Entre as Linhas em 2015; entre outros.

Resenha pesquisa: pesquisa histórica e conceitual sobre a imigração 
japonesa no Brasil e a construção da identidade nipo-brasileira na ci-
dade de São Paulo.

Natalia Murcia
(Bogotá, Colombia, 1993) / residente Setembro 2018

Mora e trabalha em Bogotá, Colombia
http://vadb.org/people/natalia-murcia

Resenha curricular: Também conhecida como Natsumergida e es-
pecializada em ilustração. Atualmente trabalha como curadora na 
Carta Abierta Galería (Bogotá, Colômbia) e também como professora 
de ilustração. Participou de exposições artísticas, tais como: Proyecto 
Tesis, Museu de Arte Contemporânea de Bogotá (Colômbia) 2016; La 
Mujer en Mayúscula, Colectivo LaSalita, Astúrias (Espanha) em 2015; 
Twitter Art Exhibit. Moss (Noruega) em 2015. Twitter Art Exhibit. Or-
lando, Flórida (EUA) em 2014.

Resenha pesquisa: arte contemporânea como metodologia de 
pesquisa. Através do desenvolvimento de uma série de diagramas 
conceituais, estabelece as distinções e categorias fundamentais em 
torno da produção de arte contemporânea como forma de pesquisa, 
complementar à pesquisa teórica de arte.
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Pablo Foladori
(Buenos Aires, Argentina, 1976) / residente Março 2018

Mora e trabalha em Buenos Aires, Argentina
http://vadb.org/people/pablo-foladori

Resenha curricular: Estudou música na UCA, letras na UBA e di-
reção de palco no ISA Teatro Colón em Buenos Aires, Argentina. Em 
2018 participou do PAC, programa desenvolvido pela galeria Gachi 
Prieto (Buenos Aires, Argentina). Desde 2015, ele investiga os possí-
veis diálogos entre obras entendidas como Obra de Arte  Total (ge-
samkuntswerk) usando principalmente óperas, as cidades e seus ato-
res sociais. Em 2016 recebeu a bolsa bicentenária para a criação do 
Fondo Nacional de las Artes, (Argentina).

Resenha pesquisa: a relação entre a Ópera e as práticas artísticas 
contemporâneas. Através de um colapso categórico dos elementos 
constitutivos da ópera clássica, define-se uma série de variáveis para 
analisar outros fenómenos da cultura, como videoclipes ou recitais 
populares e práticas artísticas contemporâneas. Desta forma, ele ana-
lisa a possibilidade de expandir o gênero da ópera clássica.

Romina Estecher
 (Buenos Aires, Argentina, 1983) / residente Março 2018

Mora e trabalha entre Buenos Aires y Catamarca, Argentina
http://vadb.org/people/romina-estecher 

Resenha curricular: Ela estudou parte do bacharelado e continuou 
seu treinamento de forma independente através de diferentes ofici-
nas e clínicas em Buenos Aires, Argentina. Participa de mostras coleti-
vas na Argentina, Alemanha, Espanha, Equador, México e Peru.
Ela participou de diferentes residências, como: em 2017, IWATI PA-
RANA Residence. Acordo entre as Residences Arte Panal 361 e Co-
rrelación Contemporánea, em Iquitos (Peru). Em 2016, a Residência 
Internacional de Produção e Pesquisa em Arte Contemporânea e Pro-
cessos Sociais OBRA PÚBLICA, Cooperativa Artística e Curatoría Fo-
rense - América Latina (Villa Alegre, Chile). Em 2015. Residencia Expe-
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riencia Artista em Vidriera de Panal 361. Projeto HABITAR em Buenos 
Aires (Argentina). Realiza o Projeto NENÙFARES, uma convocatória 
nacional para intervenções urbanas no marco da 11ª Décima Semana 
de Arte Rosario 2015 (Argentina). Em 2015 Proyecto NATURALEZAS 
SINGULARES Instalação em um espaço natural desenvolvido e execu-
tado com o apoio da secretaria de cultura de Olavarria (Buenos Aires, 
Argentina). Em 2013. CONVOCATORIA ACCIONES EN LA VÍA PÚBLICA 
em La Paternal Espacio Proyecto, projeto INSTALACIONES ACCIDEN-
TALES, em Buenos Aires (Argentina). Em 2011, os ARTICULTORES 
convocaram projetos clandestinos, projeto TENGO OBRA EN ESPACIO 
PÚBLICO, Buenos Aires (Argentina).

Resenha pesquisa: Através de uma análise de sua própria produção, 
determina um método que permite identificar as recorrências temá-
ticas, materiais e simbólicas que passam por seu corpo de trabalho.

Silvia Mariotti
(Milan, Italia) / residente Setembro 2018

Mora e trabalha en Milano, Italia
http://vadb.org/people/silvia-mariotti

Curriculum review: Em março de 2005, ele treinou em pintura na 
Academia de Belas Artes de Urbino e em 2008 em artes visuais. Sua 
pesquisa é baseada na busca pelo ambiente que nos rodeia, tanto 
sociológica como historicamente. Através da fotografia e instalação, 
ele traz para fora da realidade as sugestões e experiências, devolven-
do-as à imagem. Em 2013, ele ganhou o primeiro prêmio na décima 
edição do Prêmio Celeste para a seção de fotografia. Em 2016 foi sele-
cionada para a residência artística da FAAP em São Paulo (Brasil) e foi 
finalista na IX edição do Prêmio Talento em Roma (Itália).
Seu trabalho foi exposto em várias exposições individuais e coletivas 
em todo o país, em várias galerias e espaços públicos.

Research review: relação entre produção visual e literária. Através de 
uma análise de sua própria produção, ele revisa as possíveis relações 
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entre arte contemporânea e literatura, definindo um diagrama con-
ceitual que ele usa para pensar sobre seu trabalho e outros referentes 
artísticos.

Tarix Sepúlveda
(Santiago de Chile, 1988) / residente Junho 2018

Mora e trabalha em Santiago de Chile
http://vadb.org/people/tarixsepulveda 

Resenha curricular: Artista visual e fotógrafa, bacharel em Artes 
Visuais pela Universidade Diego Portales (2010), concluiu o Mestra-
do em Artes Visuais na Universidade do Chile, obtendo o mestrado 
(2014). De 2012 até o presente, ele trabalha como professora univer-
sitária. Sua obra foi exposta em Húsares Trágicos (2018), Monumento 
Histórico Casas de los Carrera, El Monte (Chile). Material de Demo-
lição (2017), Galeria Bech, Santiago do Chile. Basura (2016), Casa Ne-
koe, Valparaíso (Chile). Buena Compañía (2015), Fundação Cultural 
Providencia, Santiago do Chile. Desde lo oculto (2013), Galeria Bal-
maceda Arte Joven, Santiago do Chile. Concurso Universitário Arte 
Joven (2013), Universidade Mayor e Galeria Balmaceda Arte Joven, no 
Museu de Arte Contemporânea (MAC) da Quinta Normal, Santiago 
do Chile. O museu da resistência (2012), Galeria Daniel Morón no es-
paço Urgent Paradise, em Lausanne, na Suíça e na Arte Contemporâ-
nea Local, Santiago do Chile. MALAJUNTA (2011), galeria de concreto 
de Matucana 100, Santiago do Chile. Ela foi co-fundadora e membro 
do coletivo Intento Colectivo, com quem criou e dirigiu a Armada Ga-
llery durante 2011-2012, em Santiago do Chile. Atualmente é mem-
bro da Microeditorial Amistad, onde desenvolve projetos editoriais 
para jovens artistas. Desde 2018, ela é membro da Cooperativa de 
fotógrafas.
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República

Biblioteca pública
Mario de Andrade

Praça Roosevelt

Paroquia Nossa
Senhora da Consolação

Mapa de localização
Uberbau_house
e outras iniciativas
em destaque

Uberbau_house
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Outras atividades
realizadas

Palestras presencias

- Uberbau_house coversa com coletivo MICH (Museo intmernacional de Chile) - 2016.
- Uberbau_house comversa com artista Leonardo Remor (Porto Alegre, Brasil) - 2016.
- Uberbau_house comversa com artista Romina Castiñeira (Córdoba, Argentina) - 2016.
- Confabulação de Editores - 2017.
- Eu conheço a diferença, arte contemporânea e problemáticas de gênero - 2017.
- Performação, 4 casos de performance e performatividade - 2017.
 

Palestras por vídeo conferência

- Idea da manhã  - + info: www.ideadamanha.org

Parcerias

- Lançamento público de comunidad VADB - arte contemporânea latinoamericana - 2016.
- Residencia HABEAS DATA IV (+ Curatoría Forense - Latinoamérica + Cooperativa de Arte) - 
2017.
- Encontro MODELOS DE RESIDENCIA (+ Curatoría Forense - Latinoamérica + Cooperativa de 
Arte) - 2017.
- Encontro DE USO COMUN (+ Curatoría Forense - Latinoamérica + Cooperativa de Arte) - 2017.
- Residência THE REAL FAKE (+ Curatoría Forense - Latinoamérica + Cooperativa de Arte) - 2017.
- Encontro LÍMITES DE ARTE (+ Curatoría Forense - Latinoamérica + Cooperativa de Arte) - 2017.
- Residência ARTE EN AMÉRICA HOY! (+ Curatoría Forense - Latinoamérica  + Cooperativa de 
Arte) - 2017.
- 1er Aniversario comunidad VADB - arte contemporânea latinoamericana - 2017.
- Residência HABEAS DATA V (+ Curatoría Forense - Latinoamerica + Cooperativa de Arte) - 
2017.
- 1er Encontro de Grupos Locais de Pesquisa (+ VADB - arte contemporânea latinoamericana) - 
2018.
- 2do Encontro de Grupos de Pesquisa (+ VADB - arte contemporânea latinoamericana) - 2018.
- Residencia SISTEMÁTICA Y SEDUCTORA (+Curatoría Forense - Latinoamérica + Cooperativa de 
Arte) - 2018.
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Equipe de trabalho
A equipe de trabalho da Uberbau_house é composta por um grupo 
de profissionais da arte contemporânea de diferentes países da Amé-
rica Latina, os quais são articulados em uma dinâmica de trabalho 
horizontal e autônoma.

Jorge Sepúlveda T. (Chile)

Curador independente, pesquisador e crítico de arte.

http://vadb.org/people/jorge-sepulveda

Em 2005, criou a equipe de trabalho da Curatoría Forense - Lati-
noamérica e é membro fundador e coordenador da plataforma 
VADB - arte latino-americana contemporânea, da Curadoria Forense 
Editorial, da Red de Gestions Autônomos de Arte Contemporânea - 
América Latina, Trabajadores de Arte Contemporânea, Cooperativa 
de Arte, Biblioteca Popular Julio Tapia (Chile), Casa Uberbau (Brasil) e 
Reserva Ideológica (Brasil).

Lecionou e ministrou seminários sobre arte contemporânea, circuito 
de arte, origens culturais públicas, imaginário artístico e imaginário 
social e sobre gestão autônoma da arte contemporânea em várias 
instituições e espaços na Argentina, Brasil, Colômbia, Costa Rica, 
Chile, Equador, França, Itália, México, Peru, Uruguai e Venezuela. 
Seus textos de análise foram publicados em diversas mídias, entre as 
quais se encontram a revista Docu menta 12, SalonKritik, Artenlinea, 
Arte e Crítica, Revista Plus e Alzaprima.
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Guillermina Bustos (Argentina)

Artista e pesquisador independente.

http://vadb.org/people/Guillermina-Bustos

Mestrado em Artes, Menção de Artes Visuais pela Universidade do 
Chile. Ela obteve bolsas e prêmios para pesquisa nas artes. Seu tra-
balho é considerado uma metodologia de pesquisa sobre as ordens 
de cultura, especificamente sobre o uso diferente da imagem e da 
performatividade. Sua metodologia também é pensada como uma 
forma de abrir a discussão dentro do sistema de arte, com práticas 
localizadas tangencialmente aos seus limites.

Participou de mais de 20 exposições em diferentes países, como Ar-
gentina, Chile, México e Colômbia, de caráter individual, coletivo e 
coletivo.

Atualmente trabalha na equipe de pesquisa em arte contemporânea 
da Curatoría Forense - Latinoamérica, na coordenação de produção 
de residências e seminários através da Cooperativa de Arte, na Argen-
tina, Brasil, Chile, México e Peru. É também coordenadora da platafor-
ma VADB - Comunidade de Arte Contemporânea Latino-Americana, 
Editorial Curatoria Forense, Red de Gestiones Autónomas, Trabajado-
res de Arte, Casa Uberbau (Brasil) e Rserva Ideologica (Brasil).

Paola Fabres (Brasil)

Pesquisador, editor e curador de arte contemporânea.

Mestre em Artes Visuais, na área de História, Teoria e Crítica de Arte 
(UFRGS, 2015), Mestre em Design Gráfico (Instituto Europeu de De-
sign, Madri, Espanha, 2012), Bacharel em Artes Visuais (UFRGS, 2013), 
Graduado na Editorial de Design Gráfico (UniRitter, Brasil, 2011) e 
especialista em Comunicação Visual (Academia Leonetto Cappiello, 
Florença, Itália, 2009).

Participou da equipe pedagógica do Programa Educativo da Fun-
dação Iberê Camargo entre 2013 e 2014 e desde 2012 vem desenvol-
vendo pesquisas no campo das publicações de artistas entre os sécu-
los XX e XXI. Participou também dos grupos de pesquisa “Repositório 
Auxiliar de publicações artísticas ou especiais” e “Obras e dispositivos 
para o estabelecimento da arte contemporânea: forma, expressão e 
contexto”, vinculados à UFRGS - CNPq.

Atualmente trabalha como curadora independente, ministra cursos 
de crítica de arte e desenvolve projetos de forma autônoma em de-
sign gráfico. Atua como editora e curadora da revista Arte ConTexto 
(2013-) e como co-coordenadora do espaço residencial Uberbau.

http://vadb.org/people/
paola-fabres
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Jimena Elías (Argentina)

Professor universitário, artista visual e designer gráfico.

Graduado em Pintura pela Universidad Nacional de Córdoba (Argen-
tina). Atualmente é professora na Universidad Siglo 21 (Córdoba), no 
programa de Design Gráfico e na Fundacion Cultura Moda (Córdoba) 
no programa de Design de Moda.

Ela trabalha como designer gráfico independente para várias marcas 
e empresas. Atualmente, ela colabora com a Curatoria Forense como 
designer.

Ela realizou diversas exposições na Argentina, coletiva e individual-
mente. Participou de salões de arte em que seu trabalho foi distingui-
do com menções honrosas. Ela também participou de vários semi-
nários de Design Gráfico como palestrante e instrutor.

Cassia Pérez (Brasil)   2016 - 2017

Curador e pesquisa de arte.

Graduado em Arte: História,
Crítica e Curadoria da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC-SP), realiza principalmente pesquisas voltadas para o setor de 
arte e curadoria. Em 2015 recebeu o prêmio Maria Lúcia de Amorim 
Soares da ECA-USP, UNISO e FAPESP e foi premiada com a melhor 
pós-graduação em ciências sociais aplicadas da PUC-SP. Publicou 
em revistas brasileiras, espanholas e colombianas e participou de 
simpósios nacionais e internacionais.

Atuou como assistente na Galeria Sé em 2014 e também como vo-
luntária no Museu de Arte Moderna de São Paulo de 2013 até 2016. 
Entre suas curadorias, destaque as exposições “Galeria de morna 
e Greve Geral”, “Nada é possível, tudo é possível”? Museu de Arte 
Moderna de São Paulo.

 

http://vadb.org/people/
jimena-elias

http://vadb.org/people/
cassia-perez 
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Marina Torre (Brasil)   2016 - 2018

Curador e produtor de arte.

M.A. em Curadoria em Artes Visuais pela UNTREF (Buenos Aires) e 
graduada em Comunicação Social com especialização em Cinema 
pela FAAP (São Paulo). Colabora com a Curatoría Forense - Latinoa-
mérica desde 2015 como produtora na residência Habeas data III e 
com o projeto Uberbau_house.

Foi curador da exposição Memorias Imborrables, exposta no SESC 
Pompeia, no Angewandte Kunst Museum, no MAC-Vigo, no MALBA 
e no Laboratorio Arte Alameda. Com curadoria da exposição Peso / 
Pluma nas galerias La Sin Futuro e Trémula (Argentina).
Foi produtora do Videobrasil em 2003 até 2011, onde produz diver-
sas exposições, seminários, palestras e atividades relacionadas ao 
arquivo.

http://vadb.org/people/
marina-torre

Evelyn Marquez (Argentina)   2016 - 2017

Curador e editor de arte.

Licenciado em Gestão de Arte e Cultura na Universidade Nacional de 
Tres de Febrero. Fez parte do Continente, um centro de pesquisa de 
videoarte dirigido por Gabriela Golder e Andrés Denegri. Trabalhou 
como assistente de curador e guia pedagógico no Museu da Univer-
sidade Nacional de Tres de Febrero (MUNTREF), no Zoológico de Bue-
nos Aires e no Museu do Rio.

Organizou exposições e atividades ligadas à arte contemporânea em 
várias cidades da Argentina. Ministrou seminários de curadoria e ofi-
cinas de apreciação artística para crianças na Universidade Nacional 
de Tres de Febrero. Vencedor do Prêmio Pátio Itaú Curador 2011 e do 
Prêmio Projetos Curatoriais do Centro Cultural Parque España 2014. 
Desde 2010, dirige a revista digital de arte e cultura Temporada de 
Relámpagos. Jornalista colaboradora em publicações de arte e arqui-
tetura.

http://vadb.org/people/
evelyn-marquez
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Reserva Ideólogica
> www.reserva-ideologica.org 

Curatoría Forense - Latinoamérica
> www.curatoriaforense.net 

Reserva Ideológica é um arquivo de arte contemporânea que protege 
a diversidade de pensamento através da preservação e difusão de do-
cumentos impressos e digitais.

É um acervo bibliográfico disponível para residências promovido pela 
Uberbau e para os trabalhos de pesquisa da Curadoria Forense. Es-
paço privado de caráter público aberto à comunidade.

Other initiatives
related

Curadoria Forense é um grupo multidisciplinar dedicado à pesquisa 
em arte contemporânea na América Latina, desde 2005, com o obje-
tivo de construir uma rede colaborativa baseada na criação e conso-
lidação de relações afetivas e efetivas, na promoção da produção e 
circulação de conhecimento, com o objetivo de vincular arte contem-
porânea e comunidade.

A curadoria forense realizou mais de 220 atividades, entre as quais es-
tão palestras, seminários, clínicas de arte, revisão de portfólios, expo-
sições, reuniões de gestão autônoma e consultoria para instituições 
públicas e privadas em 9 países da América Latina e 6 na Europa.
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VADB - Comunidad de Arte
Contemporáneo Latinoamericano
> www.vadb.org

Cooperativa de Arte
> www.cooperativadearte.org

A Cooperativa de Arte é uma iniciativa voltada para a produção de 
Residências de Arte Contemporânea, juntamente com as adminis-
trações locais autônomas da América Latina, e em relação à concei-
tuação da Curadoria Forense.

O objetivo do programa de residência é facilitar as instâncias de tra-
balho em grupo, coletivo e colaborativo; para conversação e debate, 
pesquisa e produção de arte contemporânea.

Em conjunto com a gestão autônoma em toda a América Latina, 
realizamos residências em diferentes cidades: Argentina, Brasil, 
Chile, Colômbia, Equador, México, Peru e Uruguai.

A VADB é uma comunidade que reúne, relaciona e divulga infor-
mações sobre pessoas, trabalhos, publicações, organizações e even-
tos na América Latina.

O VADB é baseado em um modelo de vinculação de conteúdo que or-
ganiza informações sobre práticas artísticas, relacionais e discursivas; 
institucionais e autônomas, baseadas nos conceitos de Cenas Locais 
e Gestão Autônoma de Arte.

As informações fornecidas pelos colaboradores da VADB são de na-
tureza aberta e são construídas a partir da mesma comunidade. Esta 
informação pode ser usada para pesquisa, divulgação, debate e pe-
dagogia.
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Apresentação do relatório de pesquisa da moradora Laura Carvalho na Uberbau. Janeiro de 2017. São Paulo, Brasil
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Outras publicações
(livros e fanzines)

Livros publicados

• COMUNITARIA, experiencias de arte y comunidad. Jorge Sepúlveda 
T., Guillermina Bustos y Paola Fabres. Editorial Curatoría Forense. 
2018

• Residencias de Arte Contemporáneo SOCIAL SUMMER CAMP, Villa 
Alegre Chile. Jorge Sepúlveda T. y Guillermina Bustos. Editorial 
Curatoría Forense. 2017

• Acción monumenta. Colectivo de Arte MICH, Jorge Sepúlveda T., 
Guillermina Bustos, y otros autores. MICH Publicaciones. 2017.

• Gestão de arte e cultura. Marcio Harum (ed), Jorge Sepúlveda T., 
Guillermina Bustos, y otros autores. Editorial Animal. 2016.

• Escenas Locales, ficción, historia y política en la gestión de arte 
contemporáneo. Justo Pastor Mellado. Editorial Curatoría Fo-
rense. 2015.

• Directorio de Gestiones Autónomas de Arte Contemporáneo. Jor-
ge Sepúlveda T., e Ilze Petroni (ed.). Editorial Curatoría Forense. 
2014. 

• Escritura Funcionaria, ensayos sobre política de gestión en arte y 
cultura. Justo Pastor Mellado. Editorial Curatoría Forense. 2013.

• EGA - Encuentro de Gestiones Autónomas de Arte Contemporá-
neo. Jorge Sepúlveda T., e Ilze Petroni (ed.). Editorial Curatoría 
Forense. 2013. 
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Visita dos Residentes HABEAS DATA IV / Uberbau_
house à VideoBrasil. Janeiro de 2017.

São Paulo, Brasil

Fanzines Finais de Residências de Arte Contem-
porânea - disponível online

• MODELOS DE RESIDENCIA II. Jorge Sepúlveda T., Guillermina Bus-
tos, Federico de la Puente y Belén Charpentier. Editorial Curato-
ría Forense. Febrero 2018. Villa Alegre, Chile.

          http://www.cooperativadearte.org/_encuentros/2018_02_mo-
delos_de_residencia/docs/

• AFECTO SOCIETAL. Verónica Vaz, Janaína Moraes, Dafne Valdivia, 
María Fernanda Huerta Albarrán, Israel Garay, Ramses Anuar 
Ruiz Ramos, Jorge Villaseñor, Guillermina Bustos y Jorge Sepúl-
veda T..Abril 2018. Guanajuato, México.

        http://www.cooperativadearte.org/ediciones_digitales/afecto_
societal.html

• MANUAL DEL FRACASO PARA EL ÉXITO EN ARTE. Alejandro Nuñez, 
Catalina Montero, Cristobal Navarro, Emilio Vargas y Luciana 
Faccini. Enero 2018. São Paulo, Brasil.

     http://www.cooperativadearte.org/ediciones_digitales/manual_
del_fracaso.html

• COMO BIENAL NO TENGO, CON LA FERIA ME ENTRETENGO. Federi-
co de la Puente, Gregorio Desgarennes y María Jimena Herrera. 
Octubre 2017. São Paulo, Brasil.

          http://curatoriaforense.net/_editorial/fanzines/

 /  47  /



Acordos internacionais

Colaboram com a difusão:

REDES E DIFUSÃO

A residência Uberbau_house [Pesquisa de Arte Contemporâneo] é membro de:
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RESIDENCIAS
UBERBAU_

_

HOUSE
2 AÑOS (2016-2018)


