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possam falar conosco. Se necessitamos de imagens, fantasias, ideias ou desejos para 
dar sentido a nossos movimentos e se é fundamental uma transformação radical de 
ordem coletiva e de escala global, precisamos desenvolver maneiras de compartilhar 
a representação de outro mundo ficcional e possível. Só assim podemos nos mover 
juntos em direção a ele. Toda solução nasce como ficção, e nós mesmos somos 
consequências da imaginação, dos desejos e das lutas de nossos antepassados.

Os trabalhos que compõem essa mostra não se realizam como críticas. Ao contrário, 
nos apresentam materiais e instrumentos que nos auxiliam a negar a imutabilidade 
dos princípios em nome da fundação de algo que ainda está por vir. Estamos numa 
era marcada pela imprevisibilidade e pelas constantes e intensas transformações 
e que é composta também por forças conservadoras. A reunião desses trabalhos 
tem a intenção de vitalizar e fortalecer aqueles que constroem o caminho para o 
futuro de forma transgressora, libertária e expansiva. É um conjunto muito diverso 
de artistas e trabalhos que se relacionam com epistemologias não-hegemônicas 
desde as margens, que constroem terreno fértil para exercitar mais a inventividade 
do espírito do que as análises da razão, que, em meio à grande crise da empatia, 
criam e disseminam formas de sensibilização primordiais para negociar os desejos 
de maneiras não-perversas.

Aurora é o fenômeno natural luminoso que antecede a chegada do Sol ao horizonte. 
Entre as divindades da mitologia romana, Aurora era definida pela condição de 
eternamente apaixonada. É a mãe do Sul, além dos outros 3 ventos.

É um movimento.

Bernardo Mosqueira

(ao meu amor)

Atualmente, a realidade se apresenta de forma tão assustadora que é fundamental que 
nosso compromisso ético maior seja com a transformação das bases obscenamente 
esgotadas de nossa sociedade. Esse é também o momento da história da humanidade 
em que as informações sobre o mundo são mais abundantes e acessíveis: um tempo 
em que se posicionar contra aquilo do que se discorda se tornou o procedimento 
relacional fundamental da cultura. Quanto mais eficazes e sedutoras as estratégias 
de oposição e, sobretudo, de destruição do outro e de suas ideias, mais alto é seu 
lugar de poder na sociedade. Porém, há aí um problema grave. A oposição ou a crítica 
não podem ser entendidas como finalidades em si, e, assim como ainda perdemos 
corpos maravilhosos para a guerra, muitos dos nossos melhores pensadores estão 
dedicados exclusivamente a processos discursivos de crítica e desconstrução, que 
resultam mais em terra arrasada e um lugar de poder construído do que em qualquer 
elaboração ou colaboração para construção do mundo que se deseja.

Fomos treinados mais para o combate do que para o encontro, mais para nos 
posicionarmos diante de questões existentes do que para criar novos problemas 
e formas. As discussões que se movem apenas de um polo discordante ao outro, 
como um pêndulo, não mudam nenhum eixo de lugar. É preciso complexificar nossos 
encontros, e a liberdade está verdadeiramente mais ligada à criação do que a reação. 
o que vem com a aurora é, portanto, um elogio à transgressão criativa capaz de 
afirmar novas éticas que enriqueçam nossa existência coletiva com formas originais 
de estar no mundo. Ainda mais importante do que as transgressões acontecerem nos 
trabalhos de arte é que elas possam acontece por meio ou a partir desses trabalhos.

Se nossa atualidade é de fato assustadora, é certo que dela podem surgir a matéria 
e os instrumentos para uma transformação radical da realidade. O humano produz 
os objetos, imagens, textos e situações que lhe cercam exatamente para que esses 
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desires to give meaning to our movements and if there is a fundamental need 
for a radical transformation of a collective order on a global scale, then we 
need to develop ways of sharing the representation of an other fictional and 
possible world. Only in this way can we move together toward it. Every solution 
is born as a fiction, and we ourselves are the consequences of the imagination, 
desires and struggles of our ancestors.

The artworks that compose this show were not produced as criticisms. On the 
contrary, they present to us materials and instruments that help us to deny the 
immutability of the original principles for the sake of the founding of something 
that is still yet to come. We are in an era also composed of conservative forces and 
marked by unpredictability and constant, intense transformations. The gathering of 
these works is aimed at vitalizing and strengthening those who construct the path 
to the future in a transgressive, libertarian and expansive way. It is a very diverse set 
of artists and artworks that are related with nonhegemonic epistemologies from the 
margins, which construct a fertile terrain for exercising the inventiveness of the spirit 
more than the analyses of the reason, and which, amidst the great crisis of empathy, 
create and disseminate primordial forms of raising awareness in order to negotiate 
the desires in kinder ways.

The aurora (dawn) is a natural luminous phenomenon that precedes the sunrise. 
Among the divinities of Roman mythology, Aurora was defined by the condition of 
an eternally passionate. She is the mother of the South, as well as of the other three 
winds.

She is movement.

Bernardo Mosqueira

(to my love)

Currently, as reality is frightening, it is essential for our greatest ethical commitment 
to be focused on the transformation of our society’s obscenely worn out bases. This 
is also the moment at which our information about the world is more abundant and 
accessible than at any other point in human history: a time at which taking a stance 
against what one disagrees with has become the fundamental relational procedure 
of culture. As the strategies of the opposition and for destroying the other and his or 
her ideas become more effective and appealing, the opposition gains a greater place 
of power in society. But there is a serious problem. The opposition or criticism cannot 
be understood as ends for their own sakes, and, just as we are still losing marvelous 
bodies to war, many of our best thinkers are dedicated exclusively to the discursive 
processes of criticism and deconstruction, which result more in demolished terrain 
and in a place of constructed power than in any elaboration or collaboration for the 
construction of the desired world.

We have been trained more for combat than for encounter, more to take a stand in 
light of the existing questions than to create new problems and forms. The discussions 
that swing only from one discordant pole to another, like a pendulum, do not shift any 
axis from its place. It is necessary to complexify our encounters, and freedom is truly 
more closely linked to creation than to reaction. The exhibition o que vem com a 
aurora [what comes with the dawn] is, therefore, in praise of creative transgression 
able to affirm new ethics that enrich our collective existence with original ways of 
being in the world. Even more important than transgressions taking place in the 
artworks is that they may take place through or based on these works.

If our current scene is in fact frightening, it is also true that it can give rise to 
the material and the tools for a radical transformation of reality. The human 
produces the objects, images, texts and situations that surround him or her 
precisely so that these may talk with us. If we need images, fantasies, ideas or 
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ARTISTAS [ARTISTS]

Aleta Valente
Ana Hupe

Anna Costa e Silva
Ayrson Heráclito

Carlos Motta
Carolina Caycedo

Daniel Lie
Denise Alves-Rodrigues

Elza Lima
Felipe Meres

Guy Veloso
Ivan Grilo

Luciana Paiva
Manuela Ribadeneira

Márcia Bellotti e Luiza Porto
OPAVIVARÁ!

Traplev
Vivian Caccuri
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OPAVIVARÁ!
REMOTUPY, 2016
embarcação elétrica sobre rodas e gente [eletric vessel on wheels and people]
460 x 70 x 130 cm
 



Manuela Ribadeneira
Blue skies research, 2016
MDF pintado e dobradiças de latão [painted MDF, brass hinges]
14,8 x 10,5 cm cada [each] 
 



Manuela Ribadeneira
Eu gostaria de retificar o nome das coisas, 2016
acrílico [plexiglass]
22 x 30 cm
 



Manuela Ribadeneira
Keys for yet to be known doors, 2016
chaves sem cortes e corda [uncut keys, string]
105 x 16 x 5 cm
 



Ivan Grilo
Mais um dia, 2016
gravação em acrílico, cera, jornais do dia 
[engraving on plexiglas, wax and newspapers]
100 x 200 x 30 cm



Daniel Lie
T.D.P, 2016
duas turmalinas, corda de cânhamo, tecido de juta, tecido de algodão, lama e sementes de linhaça
[two tourmalines, hemp rope, jute fabric, cotton fabric, mud and linseeds]
450 x 150 x 60 cm



Luciana Paiva
Sobre horizontes, da série [from the series] Livros de construção, 2016
fios de linha azul e vermelha e pregos
[blue and red threads and nails]
29,5 x 21 cm



Aleta Valente
A origem do Novo Mundo, 2016
fotografia digital [digital photograph]
19 x 24,5 cm



Ayrson Heráclito
História do Futuro - corpo e sal: o capítulo da hidromancia, 2014
fotografia [photograph]
150 x 226 cm
 



Carlos Motta
La forma de la libertad, 2013
impressão sobre papel jornal [newspaper print]
57,15 x 39,37 cm
 



Denise Alves-Rodrigues
Índice Austral / Sigilos - série D.K.A, 2016
argila seca [dry clay]
8,5 x 7,5 x 1 cm cada [each] 27 unidades [total of 27 units]



Elza Lima
Sem título [Untitled], 1980/1990
fotografia [photograph]
66,6 x 100 cm
 



Elza Lima
O Encantado, 1980/1990
fotografia [photograph]
66,6 x 100 cm
 



Elza Lima
Sem título [Untitled], 1990/2000
fotografia [photograph]
66,6 x 100 cm
 



Felipe Meres
P. Flexilis (O Corte Telomérico), 2016
impressão pigmento mineral, alumínio  [pigment print, aluminum]
167,64 x 55,88 cm
 



Guy Veloso
Exu, da série [from the series] Êxtase, 2011
fotografia [photograph]
66,6 x 100 cm
 



Vivian Caccuri
Automotivo I, 2016
madeira, carpete, subwoofer, dados e búzios [wood, carpet, subwoofer, dices and shells]
47 x 115 x 67 cm
 


