
 

Grupo PIA - O Grupo Pesquisas e Interações Artísticas (PIA), que 
assina a curadoria da mostra, foi formado em 2010. É composto por 

quatro pesquisadoras das áreas de história, sociologia e ciências 

sociais que se debruçam sobre a obra de Daniel Santiago, nesse 
primeiro projeto em parceria com o Mamam. Um dos primeiros 

resultados desse trabalho é a mostra Eflúvios Artificiais de Mulheres 
Abstratas, concebida em diálogo e parceria com Santiago. O PIA é: 

Cris Cavalcanti (cientista social), Laura Sousa (historiadora), Raíza 
Cavalcanti (jornalista e socióloga) e Raquel Borges (historiadora). 
 

Line Describing a Cone - É o primeiro filme a existir no espaço real, 
tridimensional. Esse filme existe apenas no presente: o momento da 

projeção.  Neste filme, cada posição do espectador dá origem a um 
aspecto diferente. Assim, o espectador tem um papel participativo na 

apreensão do evento: ele pode, aliás precisa, se deslocar em relação 
à forma luminosa que surge lentamente.  
 

Anthony McCal - É conhecido mundialmente por seus solid light 
films (filmes de luz sólida), uma série de instalações que teve início 

em 1973, com Line Describing a Cone. Nascido no Reino Unido em 

1946, e morando em Nova York desde 1973,  Anthony McCall é 
pioneiro no uso da luz tanto esculturalmente, como temporalmente.  

 
Começou a carreira em Londres onde, inspirado pelos cineastas 

estruturalistas, desenvolveu seus primeiros trabalhos confrontando a 
narrativa convencional do cinema com uma das condições de um 

filme: a luz projetada. Nos últimos anos, fez exposições individuais na 
Galeria Sean Kelly em Nova York; na Galeria Serpentine, em Londres; 

no Centro Pompidou, em Paris; na Galeria Thomas Zander, em 
Colônia; e na Galeria Martine Aboucaya, em Paris, na Luciana Britto 

em São Paulo.  
 

Também esteve representado em exposições como Into the Light: 
the Projected Image in American Art, 1964-77, no Museu Whitney, 

em Nova York, 2000-2001; Projections: Beyond Cinematic Space, no 

Hamburger Bahnhof, Berlim, 2006-2007; e The Cinema Effect: 
Illusion, Reality and the Projected Image, no Museu Hirshhorn, 

Washington DC, Estados Unidos, 2008, Off The wall Museu Serralves 
2011. 

 
Galeria B³ - É uma agência de conexão que torna acessíveis ao 

Nordeste do Brasil obras, caminhos, processos e agenciamentos 
contemporâneos que vão do cinematográfico ao virtual. O fluxo das 

imagens nos permite mostrar propostas raramente vistas na região. 
B³ é um lugar de aprendizagem e consulta de documentos, filmes e 

obras numéricas, promovendo leituras, cursos, oficinas e debates 
para diferentes públicos. É uma iniciativa de César Barros, yann 



beauvais e Edson Barrus, e funciona com hora marcada – Fone: (81) 

9830.2285. 
 

Lygia Clark - Sua obra é internacionalmente reconhecida como uma 

das mais vigorosas criações da arte contemporânea. Desde seu início, 

consagrado à pintura e à escultura, até o último trabalho 
(Estruturação do Self), a artista persistiu na investigação de práticas 

estéticas conduzidas pelo corpo em sua potência de ser afetado pela 
tensão entre as forças que agitam a realidade em sua materialidade 

viva. Um modo de conhecimento do mundo desencadeador da pulsão 
criadora, como exigência ética. As obras produzidas como resposta a 

esta exigência teriam o poder de convocar esta potência corporal na 
subjetividade do “espectador”.  

 
Suely Rolnik - Psicanalista, crítica de arte e de cultura e curadora, é 

Professora Titular da PUC-SP, fundadora do Núcleo de Estudos da 
Subjetividade no Pós-Graduação de Psicologia Clínica. Membro do 

corpo docente do Programa de Estudios Independientes (PEI) no 
Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MacBa), desde sua 

fundação em 2007.  

 
Criadora de Arquivo para uma obra-acontecimento, projeto de 

pesquisa e ativação da memória corporal das proposições artísticas 
de Lygia Clark e seu contexto, no qual realizou 65 filmes de 

entrevistas no Brasil, na França, na Inglaterra e nos EUA. O arquivo 
foi o nervo central de uma retrospectiva da obra de Lygia Clark da 

qual Rolnik foi curadora e editora do catálogo com C. Diserens 
(Somos o molde. A você cabe o sopro. Lygia Clark, da obra ao 

acontecimento, Musée de Beaux-arts de Nantes, 2005, e Pinacoteca 
do Estado de São Paulo, 2006; ambos esgotados).  
 


