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Resumo:

A presente curadoria trata da diáspora contemporânea e sua relação com a produção artística. Pontua ainda diá-
logos convergentes e/ou divergentes em relação ao genocídio armênio. O objetivo da mostra é o questionamento 
das fronteiras fechadas e da destruição da memória de uma nação e suas consequências na atualidade. 

P a s s a g e M  q u e  a t r a v e s s a



4 5

Descrição dos objetivos:

O objetivo geral da curadoria é inquietar, mobilizar o processo de convergência de conhecimento sobre a diáspora 
na contemporaneidade.

Objetivos específicos:

1. Promover o reconhecimento do genocídio armênio, além de outros em curso, como, v.g.,  do povo Sírio, no 
oriente médio;
2. Sensibilizar sobre a questão de inclusão do diferente (outra língua, outra cultura, outra religião).
3. Oferecer ao público a construção de relações e ressignificações da cultura do oriente médio;
4. Estabelecer diálogos através da estética sobre as questões de fronteiras;
5. Possibilitar experiências sensíveis pelo conjunto dos trabalhos selecionados;
6.  Articular contrapontos a partir do genocídio armênio.
 
Metodologia

A metodologia está baseada na fenomenologia de Charles Sanders Peirce.
Criaremos situações que estimulem as percepções, como parâmetros dos questionamentos da arte nas descri-
ções dos objetivos.
A fenomenologia é necessária para tornar possível a construção de narrativas (recortes da cultura) ainda que por 
experiências estéticas.  Sua finalidade não é concluir nada, mas sim observar e constatar como aparência dos 
fenômenos chega até nós (olhar o fenômeno antes de levantar hipóteses).
Assim, a fenomenologia não afirma que é, nem sobre o que deveria ser, mas ajuda-nos a verificar aquilo que está 
em toda a parte.

Justificativa

A diáspora, não há dúvida, causa destruição da memória de uma nação. Afeta suas narrativas, suas perdas, seus 
triunfos, a literatura, cultura popular, sua ancestralidade, a língua falada. Tudo se perde. Os filhos da diáspora 
estão longe de sua terra natal e são obrigados a se inserir em uma nova cultura, uma nova língua.

Essa pesquisa se iniciou o ano passado, juntamente com a Comissão para preservação do povo Armênio na 
Fundação São Paulo. Fui convidada a ser a curadora geral dos eventos feitos na PUC/SP.
Introduzi ao público situações ou ensaios e proposições sobre o assunto pesquisado, por meio de fotografias, 
objetos colhidos na pesquisa de campo, pinturas, filmes e documentários. Além de palestras com professores 
da PUC, Mackenzie e USP.
Foi um projeto interdisciplinar pois envolveu toda a universidade. Mas a pesquisa não se encerrou, ela teve con-
tinuidade, um desdobramento mais atualizado, mais profundo nas questões da diáspora e suas consequências.
Os artistas escolhidos para o projeto na PUC continuaram comprometidos nas pesquisas, somaram-se mais 
trabalhos, outros enfoques e novas perspectivas no cenário mundial.
Esse projeto, segundo nos parece, é de grande importância na atualidade, para a reflexão dos assuntos interna-
cionais, que impactam nossas vidas. Fechar os olhos diante dessa realidade é fechar os olhos para outro. 
É nesse sentido que a fronteira se torna o lugar a partir do qual algo começa a se fazer presente em um movi-
mento não dissimilar ao da articulação ambulante. “Sempre, e sempre de modo diferente, a ponte acompanha 
os caminhos morosos ou apressados dos homens para lá e para cá, de modo que eles possam alcançar outras 
margens... A ponte reúne enquanto passagem que atravessa”.1

1 - Heidegger, M. Poetry, language, thought. New York: Harper e Row, 1971. Building, dwelling, thinking, p.152-153.
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Ficha de inscrição curador

Número:
Roseli Conceição de Moraes Rojas Demercian (artistico: Loly Demercian)
Brasileira
Rua Germano Ulbrich, 184, apto 11
São Paulo
Cep: 05717-240
São Paulo
Brasil
R.G.: 15 821 722-6 / SSP
CPF: 254 874 988 65
Casada
(11) 3749 1013
(11) 99944 6263
delolis@gmail.com
loly@lolydemercian.com.br
www.lolydemercian.com.br

Declaração do curador

Eu, Roseli Conceição de Moraes Rojas Demercian (curadora),
brasileira, casada, portador da Cédula de Identidade RG nº.:15 821 722-6
e inscrito no CPF nº.: 254 874 988 65, Passaporte nº. CJ 966580
residente e domiciliado na Rua Germano Ulbrich, 184, apto 11,
candidato ao Projeto C.LAB declaro estar ciente de que a minha inscrição e
possível seleção do projeto apresentado no Concurso não geram direito
subjetivo nem a minha efetiva contratação pela BP Galeria de Arte Ltda.;
declaro ainda estar ciente e aceito, incondicionalmente, as regras do presente
Regulamento, bem como me responsabilizo por todas as informações contidas
no projeto apresentado e pelo cumprimento do respectivo plano executivo, caso
venha a ser escolhido no III Concurso Projeto C. LAB, após apresentar a
documentação exigida no Regulamento. 

São Paulo, 30 de março de 2016

_________________________________________
Roseli Conceição de Moraes Rojas Demercian
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Loly Demercian

Formação acadêmica/titulação

2013 - 2016 
Doutorado em andamento em Comunicação e Semiótica. Todos os créditos já feitos. 
(Conceito CAPES 4).  
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC/SP, Brasil.  
Orientador: Lúcia Isaltina Clemente Leão.
Participa do CCM- Grupo de estudos em Comunicação e semiótica.
2009 - 2010 
Mestrado em Educação, Arte e Cultura. Universidade Presbiteriana Mackenzie, MACKENZIE, Brasil.  
Título: A Arte/Educação no ensino médio: um estudo sobre a utilização das novas midias. Ano de Obtenção: 2011. 
Orientador: Profª Drª REGINA CÉLIA FARIA AMARO GIORA.
2004 - 2004 
Especialização em Estudos de Museus de Arte. (Carga Horária: 360h). Universidade de São Paulo, USP, Brasil.  
Título: Escola no museu, museu na escola: Uma construção socio-politico e social no ensino médio.  
Orientador: Prof.Dra. Carmen Sylvia G.Aranha.
2000 - 2003 
Graduação em Artes Visuais. Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, FEBASP, Brasil. 
1983 - 1987 
Graduação em Pedagogia. Universidade Presbiteriana Mackenzie, MACKENZIE, Brasil. 

Formação Complementar

2015 - 2015 
7 encontro Paulista de Museus. (Carga horária: 36h).  
Secretária da Cultura e Sistema Estadual de Museus, SISEM, Brasil. 

2015 - 2015 
segundo coloquio em Comunicação e semiótica. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC/SP, Brasil. 
2014 - 2014 
Mutações: fontes passionais da violência. Serviço Social do Comércio - SESC AR/SE, SESC-ARSE, Brasil. 
2013 - 2013 
NET ATIVISMO/Congresso Internacional. (Carga horária: 24h). Universidade de São Paulo, USP, Brasil. 
2011 - 2011 
V Simpósio Nacional de ABCiber. (Carga horária: 40h). Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Brasil. 
2008 - 2008 
Extensão universitária em Bergson e Proust: Lembro, logo existo. (Carga horária: 8h).  
Universidade de São Paulo, USP, Brasil. 
2004 - 2004 
Extensão universitária em Vanguarda e Fotografia. (Carga horária: 8h). Universidade de São Paulo, USP, Brasil. 
2004 - 2004 
Extensão universitária em Especialização:Estudos de Museus de Arte. (Carga horária: 360h).  
Universidade de São Paulo, USP, Brasil. 
2004 - 2004 
Extensão universitária em Modernismos Sul-americanos. (Carga horária: 8h). Universidade de São Paulo, USP, Brasil.
2004 - Atual 
Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Curadora, Carga horária: 30

Portfólio

2004 - atual
Centro Cultural CasaGaleria e Artes, CASAGALERIA, Brasil. Vínculo institucional

2015 - 2015 
Fundação São Paulo, PUC/SP, Brasil. Vínculo institucional 
Vínculo: Enquadramento Funcional: curadora de arte 

Projetos
2015 - 2015 
Armênia 100 anos
Descrição: O objetivo geral desse projeto é inquietar , mobilizar o processo de convergência de conhecimento sobre 
o Genocídio Armênio, que faz 100 anos esse ano de 2015. Uma reflexão atualizada e interdisciplinar sobre suas con-
sequências na atualidade. Serão realizadas palestras e colóquios, exposições de arte, música, sobre o assunto, dando 
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assim um maior significado, com um único acontecimento, mas com várias variantes e que verbere para outro aconteci-
mentos e sentidos. Temos que aproveitar esses momentos de reflexões para mudar e transformar..  

2013 - 2013 
Ocupação Mulher
Descrição: Projeto . Ocupação Mulher. Objetivo: Com a velocidade com que a tecnologia invade, inova ou facilita nossas 
vidas, é possível que uma nova ferramenta de comunicação surja antes mesmo de você chegar ao final do projeto. O cres-
cimento e a popularização dos meios digitais transformaram nosso dia a dia e a própria relação com os meios de comuni-
cação, em certos momentos, temos a sensação de participar, em tempo real de tudo o que acontece nos quatro cantos do 
mundo. Mas onde fica a sensibilidade nos meios digitais? A informação descarrega sobre nossas vidas sem antes poder-
mos decodifica-las. Por mais que tentemos converger as tecnologias em humanidade, assuntos que temos que ter sensibi-
lidade, não poderemos atingir essa cognição, sem ser através da presença humana. Por conta dessa informação acelerada, 
mas presencial, o projeto acontecerá todo ano, em novembro sobre a mulher contemporânea. Traremos assuntos delicados 
em relação a mulher, de sensibilidade e seus desdobramentos diante de uma realidade conturbada pelo excesso de informa-
ção, que as vezes distorcem a própria realidade vivida. O tempo, sempre correndo atrás do tempo, e esquecemos de refletir 
sobre nós mesmas. Desdobramentos: Por se tratar de sensibilidade, traremos assuntos polêmicos, assim como descortinar 
os problemas em relação a mulher, através da: artes visuais, filosofia, cinema e psicologia.
 
2012 - 2012 
Concurso Cultural Modernismo#instagram
Descrição: Aberto ao público usuário do Instagram, composto por fotógrafos amadores e profissionais, demos a opor-
tunidade para os fissurados em registrar o cotidiano expressarem-se, apresentando-lhes um tema específico. Tivemos 
como norte a comemoração dos 90 anos da Semana da Arte Moderna de 1922, porque ela também representou um 
novo conceito em arte..  

Produções

Produção bibliográfica
 
Livros publicados/organizados ou edições 
DEMERCIAN, R. C. M. R.. Arte/Educação no Ensino Médio. 1. ed. Saarbücken - Germany: Novas Edições Acadêmicas, 
2014. v. 1. 112p . 

Capítulos de livros publicados 
DEMERCIAN, R. C. M. R.. Diálogos Possíveis. In: Regina C. F. A. Giora. (Org.). Crisálida: o despertar da criatividade. 
1ed.Taubaté: Cabral, 2010, v. 1, p. 261-269. 

Textos em jornais de notícias/revistas
 
DEMERCIAN, R. C. M. R.. Exposição/Artista: O Curador de Arte como Mediador. Revista RMC, Campinas e região, p. 88 - 
93, 06 jul. 2015.
DEMERCIAN, R. C. M. R..Sergio Milliet: 100 anos - Trajetória, crítica de arte e ação cultural; Descorrendo sobre o grafitte. 
Revista RMC, Campinas e região, p. 46 - 47, 06 dez. 2015.

Apresentações de Trabalho
 
DEMERCIAN, R. C. M. R.. Arte e Educação no ensino médio um estudo sobre a utilização das novas mídias.. 2011. 
(Apresentação de Trabalho/Seminário). 
DEMERCIAN, R. C. M. R.. Painel ABCA/MAC-USP. 2004. (Apresentação de Trabalho/Comunicação). 

Produção técnica 
Redes sociais, websites e blogs 
DEMERCIAN, R. C. M. R.. LolyDemercian. 2015; Tema: Artes visuais. (Site).  
DEMERCIAN, R. C. M. R.. #100anosarmenia. 2015; Tema: fotos pelo celular e postar no instagran. (Rede social). 
DEMERCIAN, R. C. M. R.; C.S.Aranha ; ARAUJO, P. M. . CasaGaleria Loly Demercian. 2012; Tema: Blog para pesquisa em 
arte e filosofia. (Blog). 

Demais tipos de produção técnica

DEMERCIAN, R. C. M. R.. Crisálidas. 2010. (Capa de Livro). 

Produção artística/cultural
 
Artes Visuais 
DEMERCIAN, R. C. M. R.. Poética do Tempo. 2003. Vídeo. 

Outras produções artísticas/culturais
 
DEMERCIAN, R. C. M. R.. Memórias guardadas. 2015 (curadoria). 
DEMERCIAN, R. C. M. R.. Masao Ukon: o encantamento de uma vida. 2015 (Curadoria de arte). 
DEMERCIAN, R. C. M. R.. Pedaços, restos de minhas memórias. 2013 (Curadoria/critica de arte). 
DEMERCIAN, R. C. M. R.. A velha casa e o flamboyant. 2013 (Exposição de arte/ curadoria). 
DEMERCIAN, R. C. M. R.. O reino dos insetos camuflados. 2013 (Exposição de arte/curadoria). 
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DEMERCIAN, R. C. M. R.. Falsas Perspectivas. 2013 (Curadoria/critica de arte). 
DEMERCIAN, R. C. M. R.. Jordana Hermano: Desenhando Histórias, Sonhos Encantados. 2012 (Curadoria). 
DEMERCIAN, R. C. M. R.. Shalak e Smoky: O Contradiscurso. 2012 (Curadoria). 
DEMERCIAN, L. ; DEMERCIAN, R. C. M. R. . Nelson dos Passos e Gerdaff: Olhando pela Janela. 2012 (Curadoria). 
DEMERCIAN, R. C. M. R.. Passaporte para a sensibilidade. 2012 (Curadoria/critica de arte). 
DEMERCIAN, R. C. M. R.. Boa Romaria faz, quem em sua casa está em paz. 2012 (Curadoria/critica de arte). 
DEMERCIAN, R. C. M. R.. Langa: Cabeças. 2012 (Curadoria/critica de arte). 
DEMERCIAN, R. C. M. R.. Terra de Gigante - Luiz Fernando Machado. 2012 (Curadoria/critica de arte). 
DEMERCIAN, R. C. M. R.. Páginas Pessoais: Co o a arte reprograma o mundo contemporâneo. 2012 
(Curadoria/critica de arte). 
DEMERCIAN, R. C. M. R.. Gonzalo Torres: Fragilidades Contemporâneas. 2011 (Curadoria). 
DEMERCIAN, R. C. M. R.; ARAUJO, P. M. . Isabela Gregório: A Descoberta da Metafísica do Frágil. 2011 (Curadoria). 
DEMERCIAN, R. C. M. R.. Corpus. 2011 (curadoria). 
DEMERCIAN, R. C. M. R.; C.S.Aranha . Papéis: Caminhos do Visivel. 2010 (Curadoria). 
DEMERCIAN, R. C. M. R.. Caminhos, dez jornadas poéticas. 2008 (Curadoria). 
DEMERCIAN, R. C. M. R.. Fotografia Senac. 2008 (Curadoria). 

Eventos

Participação em eventos, congressos, exposições e feiras
 
XVIII Mostra do Programa de Pós-graduação em Educação, Arte e Historia da Cultura.Arte e Educação no ensino médio 
um estudo sobre a utilização das novas mídias.. 2011. (Encontro). 

Segundo coloquio do curso de Licenciatura em Artes Visuais do Centro Universitário Belas Artes.Museu na escola, escola 
no museu.. 2004. (Seminário). 
Museus Universitários e Politicas Públicas. 2004. (Simpósio).
 
Organização de eventos, congressos, exposições e feiras 

DEMERCIAN, R. C. M. R.. FCCN. 2015. (Curadoria e exposição). 
DEMERCIAN, R. C. M. R.; Pedro Henrique Demercian . Genocidio Armênio #100anosarmenia. 2015. (Outro). 
DEMERCIAN, R. C. M. R.. Re-criação1#cidade#formas. 2014. (Curadoria e exposição). 
DEMERCIAN, R. C. M. R.. Grupo Piratininga. 2014. (Curadoria e exposição). 
DEMERCIAN, R. C. M. R.. Ronaldo Auad. 2014. (Curadoria e exposição). 
DEMERCIAN, R. C. M. R.. Refúgios. 2014. (Curadoria e exposição). 
DEMERCIAN, R. C. M. R.. Juan Reos. 2014. (Curadoria e exposição). 

DEMERCIAN, R. C. M. R.. A velha casa e o flamboyand. 2013. (Curadoria e exposição). 
DEMERCIAN, R. C. M. R.. O reino dos insetos camuflados. 2013. (Curadoria e exposição). 
DEMERCIAN, R. C. M. R.. Corpos Silenciados. 2013. (Curadoria e exposição). 
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Portfólio
Ana Luiza Kalaydjian

Ana Luiza Kalaydjian                
Nasceu em São Paulo, onde vive e trabalha. Formou-se em bacharelado em Artes Plásticas, no Mackenzie. 
Estudou modelagem e desenho com Luis Portinari durante cinco anos. 
Trabalhou para a prefeitura de Osasco na área de parques e jardins, executando esculturas e brinquedos para praças 
públicas. A partir de 1999, utilizou materiais como gesso, peles de animais e pó de café, este último, advindo de seu 
interesse pela cultura e tradições armênias. Em 2000, realizou uma grande instalação na Capela do Morumbi despejando 
água quente no centro de um círculo de cinco metros de diâmetro. Em 2002, no Centro Cultural São Paulo, formou 
um espelho negro de café onde o espectador era convidado a “se ver”. Em 2003 no Museu Metropolitano de Arte de Curitiba 
mostra conjuntos de desenhos, objetos e formas circulares em ferro. 
No Projeto Ocupação, realizado em 2005 no Paço das Artes, registra em fotografia as imagens formadas pela borra de café. 
No Projeto Tripé em 2006, as formas circulares em ferro no chão dialogam com as fotografias das xícaras; 
acervo da pinacoteca do Estado – Cidade para Cidade – Galeria Olido. 
Em projetos, como a série “Dividida” de 2008, prêmio aquisição no Salão de Jataí em Goiás, 
2009 e 60º Salão de Abril, Ceará; Salão Arte Pará, Fundação Romulo Maiorana que compreendem fotografias e desenhos, 
já partindo da temática da ancestralidade e das atribuições culturais na “performance da mulher” na contemporaneidade. 
No MAC de Curitiba, 2009 individual apresentando “Estruturas”. 
2010 Salão Unama, pequenos formatos, em Belém, Pará. 
Em Itajaí, SC, performance, realizando a leitura de  xícara aos visitantes; 
Fundação BADESC, individual – “A Imagem da Casa” – SC. Convidada para participar do projeto É Crédito ou Débito? em 
2011/12 com curadoria de Josué Matos e organização e realização do SESC, baseado nos trabalhos de Cildo Meirelles que 
colocavam em evidência o valor da troca, na qual Ana negociou em praça pública a troca da leitura da xícara de café por pes-
soas que manifestariam interesse em cantar, dançar ou até recitar uma poesia. Em 2013 no Museu de Arte do Pará mostra a 
exposição individual “Culpa de Ser, Culpa de não ser ”. 
Em 2014 realiza algumas performances em Santo André e Tatuí e em dezembro na Fauna Galeria em SP apresenta uma pes-
quisa em fotografia e performance. Em junho de 2015 apresenta na Pucsp Memórias Guardadas e em novembro Testemu-
nho, ambas relacionadas a temático do genocídio armênio.

Centro Cultural São Paulo, SP - 2002

Museu Metropolitano de Arte de Curitiba, PA - 2013

Sesc Pompéia, SP - 2006
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Rogério Barbosa
Pouso Alegre, 1970 

Formação

1987-90 Escola Panamericana de Arte – São Paulo - SP
1993-94 Orientação em Pintura e Desenho com Carlos Fajardo
e Dudi Maia Rosa- Museu Brasileiro de Escultura - São Paulo-SP

Principais Exposições

1993 - 10 Finalistas do Prêmio Michelângelo de Pintura
(Primeiro Prêmio) Viagem a Roma – Espaço A Lanterna São Paulo-SP
1994 - Selecionados do Prêmio Gunther de Pintura
Museu de Arte Contemporânea de São Paulo(MAC)
1995 - Salão de Arte Contemporânea de Santo André - Santo André-SP
1998 - Arte em Movimento-Sesc Pompéia / São Paulo-SP
1999 - 10 Artistas / Galeria Baró Senna / São Paulo-SP
2000 - Coletiva de Acervo / Galeria Baró Senna/ São Paulo-SP
2001 - Salão Unama de Pequenos Formatos/ Universidade da Amazônia/Belém-PA
2002 - Individual  Galeria Baró Senna/ São Paulo-SP
2012 - Individual  Instituto Moreira Salles/ Poços de Caldas-MG
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Carol Kurcis
Nasceu em São Paulo, onde vive e trabalha. 

Formação educacional

1994 a 2006  Colégio Visconde de Porto Seguro, São Paulo, SP
Ensino Médio e Fundamental
2007 a 2011  Instituição de Ensino SENAC Lapa Scipião, São Paulo, SP
Graduação, Bacharelado em Fotografia
2011 Instituto de Thalentos 
Formação Practitioner em PNL

Exposições

2009 - Exposição coletiva Proxemia, – No Tendal da Lapa
2010 - Bicicletada, documentação fotográfica do movimento Bicicletada em São Paulo
2015 - Exposição coletiva Culpa de ser culpa de não ser,  – PUC São Paulo
Documentação fotográfica e vídeos sobre o Genocídio Armênio

Extras

2008 e 2009 - Projeto Alfabetização Visual,
Educadora em aulas de fotografia para deficientes visuais, Senac SP
2013 - Curso: Fotografia de Arquitetura, com Pedro Kok,  
2015 - Curso: Fundamentos do Lightroom, com Clício Barroso,  
2015 - Curso: Fotografia de Retrato, com Marcio Scavone,  

P o r t f ó l i o
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2014- Residência Ártistica na Fazenda São João - São José do Vale do Rio Preto - RJ
2014- SP ESTAMPA “O FANTASMA DA JUVENTUDE ELETROGRÁFICA - São Paulo-SP
2013 - Exposição Vulgo e Inculto - Campinas - SP
2013- Residência Ártistica na Fazenda São João - São José do Vale do Rio Preto - RJ
2013 – Festival de Arte Serrinha no Paço das Artes – São Paulo - SP
2013 – Sarau da revista EuOnça – Bragança Paulista - SP
2013 – Mostra SOMOS na Galeria da Unicamp – Campinas -SP
2013- Salão de Artes Visuais do FICA 2013 – Itajubá -MG
2013 – INFRAVERMELHO, happening no Condomínio Cultura – São Paulo - SP
2013 – Galeria Estúdio Milenna - Cotia - SP
2012 – Chapel Art Show – São Paulo - SP
2010 - Mostra do Centro de Pesquisa em Gravura no Museu Universitário de Arte da
Universidade Federal de Uberlândia - MG
2010 - Mostra do Centro de Pesquisa em Gravura na Galeria Gravura Brasileira em São Paulo - SP
2010 – 5ª Bienal de Gravura de Santo André - Santo André -SP
2007 – 1º Salão de Universitário de Arte Contemporânea da Unicamp – Campinas - SP
2007 – Exposição do 8º Festival do Instituto de Artes da Unicamp – Campinas - SP
2006 – Exposição do 7º Festival do Instituto de Artes da Unicamp – Campinas - SP
2005 – Exposição do 6º Festival do Instituto de Artes da Unicamp – Campinas – SP

Publicações:
2012 – Revista CaixaLote 3ª edição ( http://caixalote.com/edicao-03/ )
2011 – Revista Lonojustifica 5ª edição ( http://issuu.com/campanha/docs/lonosjustifica_5 )

Bruno Trochmann
Brasileiro, nasc. 30/04/1988

Bacharel e Licenciatura em Artes Visuais pela UNICAMP.. Trabalha como professor do
estado de São Paulo na Escola Estadual Francisco Brasileito em Campinas-SP desde 2014. 
É organizador do evento de música experimental TUDOS, que ocorre todo mês em Campinas-SP
desde 2014 e pode ser conferido no link:
( https://www.facebook.com/TUDOSexperimental?fref=ts ).
Atua como artista visual ( http://brunotrochmann.carbonmade.com ) e sonoro,
integrando os seguintes projetos:
PARA LEILA KHALED -
soundcloud.com/leilaleilabaladibaladi
https://casaarafatrecords.bandcamp.com/releases
AJNABI -
https://elajnabi.bandcamp.com/releases
DENOMINADORES INCOMUNS -
https://soundcloud.com/denominadoresincomuns
https://denominadoresincomuns.bandcamp.com/

Residências:
2013 - Residência na Fazenda São João 2ª Edição - RJ
2012 - Residência Artistica com Dora Longo Bahia e Lucas Bambozzi no Festival de Arte - Serrinha - SP

Exposições como artista visual:
2015- PERTURBE-Festival de Performance e Rúido - Curitiba - PR
2015 - Ocupação Tucarena - Alak-dan - São Paulo-SP
2014- PERTURBE-Festival de Performance e Rúido - Curitiba - PR
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Francisco Siwerski -1950

Formação

1975 - Engenharia civil pela Escola Politécnica da Usp 
1983 - arquitetura pela Universidade Mackenzie 
curso livre com a artista plástica Leda Catunda

Exposição

1991 - II Salão de Artes Plásticas Cidade de Osasco 
1992 - Retrospectiva de Arte em Osasco - Mostra de Artes Plásticas 
1998 - Salão de Artes do Osasco Plaza Shopping 
1998 - 4º Concurso de Arte Livre Saint Germain 
2000 - VI Concurso de Arte Livre Saint Germain 
2014 - I Salão de Artes Plásticas Solar dos Andradas

2015 - Residência artística com a curadora Loly Demercian 

P o r t f ó l i o
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Cassiana Der Haroutiounian

Cursei dois anos de cinema na FAAP e quatro anos de fotografia no Senac, curso no qual me 
formei. Cursei fotojornalismo na Universidad Autônoma de Barcelona. 
Sou editora do blog Entretempos,  http://entretempos.blogfolha.uol.com.br/ , junto com o Daigo 
Oliva. E também editora de foto da revista Serafina há 3 anos. 
Nunca me desconectei do lado fotógrafa. Acho só que ele está mais silencioso nos últimos anos. 
Eu adoro estar por trás do trabalho dos outros, editando, criando. Acho que tantos anos olhando 
imagens, frequentando festivais, mostras de cinema, foram lapidando o meu olhar e hoje posso 
dizer que tenho uma cara. Quer dizer, que encontrei um caminho e tenho gostado de descobrir e 
mergulhar nele. 
Além disso, fiz um documentário sobre a Armênia (“Rapsódia Armênia”), em 2012. Ganhador de 
3 prêmios, passado na Mostra e em cartaz por um mês e meio no Reserva Cultural.

Rapsódia Armênia
Direção: Cassiana Der Haroutiounian, Cesar Gananian 
e Gary Gananian
Produção: Brasil, 2012
https://www.youtube.com/watch?v=17jANZyXaUU

P o r t f ó l i o

http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/
32982-lbum-de-viagem-cassiana-der-harou-
tiounian#foto-487490
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i M a g e N s  d a s  o B r a s 
i N t e g r a N t e s  d o  P r o J e t o
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Ana Luiza Kalaydjian - fotografias, esculturas, vídeo e manuscritos

Av são Gabriel – casa – é uma performance fo-
tografada. Me visto com uma roupa tipicamente 
armênia, lavo o meu rosto enfarinhado na sala 
de jantar. Ando por os cômodos segurando a 
roupa, mudança, me despedindo do meu quarto 
e desta casa com arquitetura modernista que vai 
ser demolida. No seu lugar vai ser construído um 
prédio., 2015/16
Dimensões: quarto – 70x60cm, sala de jantar – 
30x40cm, corredor – 50x40cm.
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Vídeo
Sinais
Vídeo Sinais, consisti em nove convidados em praça pública  para leitura da borra de café. Pedi para cada um  colocar as mãos sobre 
a mesa. Registrei somente os gestos das mãos e retirei o som. De modo espontâneo as mãos se movimentam, mas não consegui-
mos entender o significado do dialogo. O vídeo com 3 minutos de duração em PB. Ano: 2013
https://www.youtube.com/watch?v=KxFt-coB5QA

Ararat na caixa, para a execução do trabalho utilizo 
uma mistura de pó de café, cera, resina e pigmento 
formando uma massa espessa. Em uma placa de 
acrílico  desenho o monte várias vezes. Durante a 
secagem a massa se solidifica em um material flexível 
e poroso. Coloco muitas laminas do monte na caixa 
de madeira. O Monte Ararat é um símbolo nacional 
do povo armênio e está em território turco. Estará 
disposta sobre uma base de compensado parafusada 
na parede. 

Escrituras, (desenhos/tela), são cartas escritas 
em armênio, abordando questões sobre as tradi-

ções e cultura. Consisti em passar algumas cama-
das dessa massa homogênea, depois da secagem 

desenho e escrevo alguns 
poemas com letras do alfabeto armênio. 

Instalação Cartas de Artin 
As referências históricas e o confronto com a herança da tradição, abordando memórias individuais e expandindo-as para as memó-
rias coletivas. O meu avó Artin foi convocado para servir na primeira guerra em 1914 como soldado, mas não para o combate e sim 
como carteiro. Voltando para Marash onde morava (cidade pertencente ao império Otomano, mas a maioria da população armênia) 
em 1918 (já havia passado o genocídio) trouxe consigo  várias cartas de combatentes  atrás de seus familiares. As cartas se perde-
ram, não havia mais destinatário... 
Cartas de Artin, consisti em várias colunas de cartas encostadas em uma  parede branca e sobre prateleiras de compensado parafu-
sados na parede. As cartas, se perderam... são uma representação, na qual utilizo muitos guardanapos de papel que são usados na 
leitura da xícara de café.
Os guardanapos são colocados um sobre o outro até suportar o próprio peso, estão dispostos no chão, formando pequenas colunas.  
Cada guardanapo de papel é carimbado na parte central com a boca da xícara embebida no café, depois dobrado e colocado um 
sobre o outro. Algumas colunas estão amarradas com barbante e outras com fita adesiva. 
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Rogério Barbosa - desenhos e instalação

Terra tremula - desenhos - lápis, pigmento, Têmpera acrílica e grafite em pó sobre papel



38 39

Desterro
Instalação
Terra, parafina e objetos

“Diante, distante / de ti / forma-se o barro / de nossas ausências.”
Age de Carvalho
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Carol Kurcis - fotografia

Filhas da diáspora: Balabanian, Boyamian, Mekbekian, Nalbandian, Ovannissian, Ghougassian, Gasparian, Tersian, Kechichian, Nico-
lian, Muradian, Kahtalian, Chorbajian, Pamboukdijian, Shamlian, Zourikian, Buergulian, Zironian,Aprahamian, Pochoglian,Emerzian,Po-
ladian,Sarckisian,Helvadjian, Djehizian.
São apenas sobrenomes, mas o que tem em comum? São todas filhas, netas e bisnetas de uma diáspora. 
Deixaram para trás seu passado, suas tradições, seu território e abandonaram sua identidade.
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Bruno Trochmann - Performance 

Título do Trabalho: PARA LEILA KHALED
Autor: Bruno Trochmann
Ano do Projeto: 2013 - presente
Duração: 30 a 40 minutos
Participantes: Apenas o autor
Equipamentos necessarios: Dois amplificadores de guitarra e/ou sistema de PA e uma cadeira simples sem braço.

Resenha:

“Para Leila Khaled” é um projeto que oscila entre uma performance sonora e uma “”banda de um homem só”, livremente inspirada na 
vida e imagem de Leila Khaled, militante da Frente Popular pela Libertação da Palestina e na poesia de Mahmoud Darwish. O projeto 
foca em improvisos livremente inspirados na música folclórica e popular do oriente-médio (em especial o Levante, o Egito e a Algéria) 
, mas evitando qualquer pretensão etnográfica. Os instrumentos utilizados são o buzuq, saz elétrico, shennai, guitarra, orgão elétrico, 
mijwiz, fita cassete, rádio de ondas curtas, guizos e samples diversos, tudo sobreposto com a ajuda de loops e samples formando 
paisagens sonoras em movimento, incorporando a cada apresentação sons de filmes árabes e noticiários, discursos, vídeos de casa-
mento, discos antigos de música árabe e outros ruídos imigrantes.
 

Links de registro:

Videos:

https://www.youtube.com/watch?v=KONcpjvtfNI
https://www.youtube.com/watch?v=3NEwLDIxJtE
https://www.youtube.com/watch?v=H5oa1dG8dTE
https://www.youtube.com/watch?v=cJwQi2o477k
https://www.youtube.com/watch?v=x9O9krJALjE
https://www.youtube.com/watch?v=eoajLMbmk6w (com a banda Profondo Rosso)

Sons:

https://casaarafatrecords.bandcamp.com/album/zaatar (disco-registro Zaatar, lançado em 2015)
https://soundcloud.com/leilaleilabaladibaladi (registros variados)
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Francisco Siwerski - Pinturas sobre fotos aéreas do oriente médio

Estudos das pinturas: numa pesquisa iniciada em 2015 sobre fotos aéreas do oriente médio. Foco na espacialidade das imagens e 
nas texturas observadas do alto, quando desloco a imagem do mapa, percebo o quanto é frágil as fronteiras e como vivemos em um 
todo, e desse deslocamento procuro compreender as politicas geográficas e a destruição que a guerra provoca. Mas do alto,  tudo é 
forma, texturas,  a imagem é sempre múltipla, e ela pode significar varias coisas ao mesmo tempo.  
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“Corpo-espelho”, projeto envolve a realização de um curta-metragem a ser gravado na Armênia, no final deste ano. As fotos do vídeo 
foram produzidas lá, no mês de março, e deram origem à ideia de se fazer um curta. 
Neve, espelhos e a busca por identidade – A Armênia, com suas regiões montanhosas cobertas por neve, é o cenário para as fotos 
e para o curta. Em meio a essa paisagem, a personagem do filme, que vive uma representação da própria artista, veste da cabeça 
aos pés um manto coberto por fragmentos de espelhos e estabelece uma conexão com a terra de seus antepassados. A história pas-
sa-se em torno da busca dessa personagem em uma trajetória difícil e prazerosa nesse território atemporal, com obstáculos e encon-
tros ao longo do caminho. Ao refletir em si fragmentos daquela terra, a personagem propõe um questionamento sobre identidade e a 
busca por plenitude.
Depois de tantas idas ao país, Cassiana passou a compreender os efeitos que aquela terra exerce sobre sua identidade. Motivada a 
explorar novas linguagens artísticas além da fotografia e do cinema, a artista colocou-se à frente das câmeras, vestindo um manto 
coberto por espelhos, com a realização deste curta, convida o espectador a vivenciar essa experiência.

https://www.youtube.com/watch?v=BQnrpcD1foM

Cassiana Der Haroutiounian - Curta-metragem
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d e c L a r a ç ã o  d o s  a r t i s t a s
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III CONCURSO PROJETO C. LAB MERCOSUL 
DECLARAÇÃO DO ARTISTA 
ANEXO III 
Eu, Bruno Trochmann, brasileiro, estado civil solteiro, portador da Cédula de           
Identidade RG nº 43682973-3 e inscrito no CPF nº.36889781880 , Passaporte           
nº.FE181483 , residente eem Campinas, São Paulo, Rua Dr. Mário de Nucci            
nº430, candidato ao Projeto C.LAB declaro para os devidos fins ser o único e              
exclusivo autor e proprietário da obra PARA LEILA KHALED, performance de           
2015, inscrita no III CONCURSO PROJETO C.LAB, bem como declaro possuir           
os direito autorais conexos e de imagem de referida obra, e que autorizo sua              
veiculação, sem ônus, em campanhas dedivulgação e promoção do CONCURSO          
PROJETO C. LAB. 
 
São Paulo,10 de Março de 2016 
 
 
 
 
 

 
BRUNO TROCHMANN 
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III CONCURSO PROJETO C. LAB MERCOSUL 
DECLARAÇÃO DO ARTISTA 
ANEXO III 
Eu, Cassiana Der Haroutiounian, brasileira, solteira, portador da Cédula 
de Identidade RG nº.35379041-2 e inscrito no CPF nº. 327707378-56, 
Passaporte nº. FJ080092, residente e domiciliado São Paulo 
candidato ao Projeto C.LAB declaro para os devidos fins ser o único e 
exclusivo autor e proprietário da obra Corpo-espelho, curta-
metragem/fotos, 2015/2016, inscrita no III CONCURSO PROJETO C. 
LAB, bem como declaro possuir os direito autorais conexos e de 
imagem de referida obra, e que autorizo sua veiculação, sem ônus, em 
campanhas de divulgação e promoção do CONCURSO PROJETO C. 
LAB. 
São Paulo, 31 de março de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 

Cassiana Der Haroutiounian 


