


seu livro “Os Sete Conhecimentos” 
(Bolívia 2010) acrescenta, à ideia 
de Arendt, as variáveis da cultura 
e do contexto. No entanto, na Era 
da Humanidade, além dos aspectos 
biológicos das condições humanas, 
tais como nascimento e morte, 
as dimensões espacial, temporal, 
cultural e política de nosso tempo 
têm um impacto vasto e fugaz nas 
condições humanas. A disciplina 
arquitetônica que diretamente reage 
e se adapta a este dinamismo é 
um marcador do estado atual da 
humanidade que integra estas idéias 
²ORVy²FDV�QR�HVWDGR�ItVLFR�HP�TXH�
nos engajamos com elas diariamente.

 A reconstrução constante da noção 
de humanidade tornou-se uma 
necessidade. Os grupos vulneráveis 
da sociedade - cujas condições 
têm sido historicamente excluídas 
e ignoradas durante os processos 
TXH�GH²QHP�RV�VLVWHPDV�KXPDQRV�
��WrP�D²UPDGR�FDGD�YH]�PDLV�VHXV�
direitos. A ideia global de como 
deveríamos viver, e para quem os 
arquitetos planejam, se expandiu 
imensamente desde o segundo 
período pós-guerra. Como por 
exemplo, a formulação de teorias de 
construção colaborativa, idealizadas 
pelo arquiteto britânico John 
Turner no ‘Proyecto Experimental 
de Vivienda’ (PREVI) de 1966, 
em Lima, para os programas de 
KDELWDomR�VRFLDO�GR�HVWDGR�LQ²QLWR��
A relevância e popularidade destes 
ideais se estende ao presente, 
RQGH�GHVD²DP�DV�WHQV}HV�HQWUH�XP�
mercado cada vez mais repressivo e 
o direito essencial à moradia. 

�$�QHFHVVLGDGH�H�RV�GHVD²RV�
colocados pela criação de 
espaços seguros para pessoas 
com corporalidades diferentes 
das hegemônicas é outro 
exemplo de uma circunstância 
TXH�²QDOPHQWH�FKDPRX�D�DWHQomR�
com urgência. A forma como tais 
espaços se materializaram fez 
avançar a questão em torno da 
jurisdição da disciplina de projeto 
e planejamento- cujas limitações já 
vem sendo concebida pela crise de 
identidade da arquitetura a partir 
da metade do século XX.  Como por 
exemplo, o trabalho seminal de 1964 
de Bernard Rudofsky “Arquitetura 
sem Arquitetos”, traduzido também 
em formato expositivo. 

respondem às diversas e vulneráveis 
condições em que as pessoas vivem 
ao redor do mundo e, ao fazê-lo, 
FRQWULEXLU�SDUD�D�UHFRQ²JXUDomR�
contínua de nossa sociedade.

 A condição física dos seres 
humanos com relação ao corpo 
- principalmente corpos em 
movimento -permite constatar 
que os aspectos espaciais e 
temporais interferem em nossa 
condição humana. Em 1958, Hannah 
Arendt em “A Condição Humana” 
questiona os parâmetros básicos 
da existência da humanidade em 
nosso planeta. A ocasião se refere 
a primeira missão Sputnik no 
espaço, em 1957, e a possibilidade 
aparentemente iminente de uma 
existência de vida extraterrestre, um 
evento que levou a um momento de 
introspecção e reconsideração de 
nosso lugar. Arendt, baseando-se 
QD�WUDGLomR�²ORVy²FD�DULVWRWpOLFD��
entende a ação política como uma 
distinção da condição humana. Já o 
sociólogo francês Edgar Morin, em 
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RecoRte teóRico 

O século que se inicia enfrenta 
atualmente um momento 
decisivo em seu desenvolvimento. 
Ainda lutando, no presente, 
com as condições produzidas 
pela modernidade capitalista 
globalizada. No entanto, a urgência 
de darmos foco a grupos de 
pessoas com existências vulneráveis 
deu início a uma mudança de 
paradigma. Em grande parte, estes 
grupos foram excluídos do conceito 
eurocêntrico de humanidade 
amplamente difundido. Mais 
recentemente, a série de impactos 
relacionados a uma pandemia de 
saúde global exacerbou o efeito das 
condições sócio-políticas em todo o 
mundo, como a pobreza, a violência 
de gênero e o aumento do poder e 
do alcance de grupos de extrema-
direita. A vulnerabilidade surgiu 
FRPR�R�IDWRU�XQL²FDGRU�SUHYDOHFHQWH�
em diferentes partes da sociedade de 
hoje. Esta proposta procura chamar 
a atenção para os espaços que 

Resumo da PRoPosta cuRatoRial

Reconstrução, uma palavra cada vez mais em voga 
no contexto brasileiro, desde que Chico Buarque 
lançou a sua canção “Construção”, em 1971, como 
uma resposta ao clima sócio-político da época. A 
ideia de reconstrução, entendida como um estado 
FRQVWDQWH�GH�UHFRQ²JXUDo}HV�VRFLDLV�UHFRUUHQWHV��p�R�
tema guarda-chuva desta proposta de co-curadoria.

2�MRYHP�VpFXOR�;;,��DLQGD�OXWDQGR�FRP�DV�FRQGLo}HV�
produzidas pela modernidade capitalista globalizada, 
enfrenta um momento determinante em seu 
desenvolvimento. O preocupante cenário social e 
ecológico em todo o mundo, exacerbado por uma 
crise de saúde global, expôs a vulnerabilidade de 
PXLWRV�VLVWHPDV�KXPDQRV�FRQ²iYHLV��$V�GLYHUVDV�
corporeidades que afetam as experiências vividas 
pelas pessoas têm se deslocado cada vez mais para 
D�YDQJXDUGD�GR�GLVFXUVR�JOREDO��H�WrP�D²UPDGR�D�
YDVWD�SOXUDOLGDGH�GH�QRVVDV�FRQGLo}HV�KXPDQDV��
Uma reavaliação do que reconhecemos como 
“humanidade” nunca foi tão urgente.

Ao focar na arquitetura de e para pessoas de vários 
grupos vulneráveis, tanto no formato expositivo 
quanto no programa de forma geral, a Bienal 
se tornará um espaço de encontro e diálogo 
entre pessoas de diferentes esferas. Além das 
PDQLIHVWDo}HV�ItVLFDV�GD�%LHQDO��SURPRYHU�D�LQFOXVmR�
de conteúdo virtual é um movimento em direção a 
uma democratização do acesso e dos conteúdos.



humanas. Um paralelo 
importante entre cada tema e 
o tema principal é o estado de 
vulnerabilidade em que cada um 
pode estar atualmente. Portanto, 
propomos colocar na vanguarda 
das considerações, pesquisas, 
apresentações e celebrações da 
XIII Bienal, arquitetura por e para as 
comunidades que, devido às suas 
relações variáveis com os temas 
acima mencionados, se apresentam 
como minorias vulneráveis na 
tela global. O reconhecimento da 
vitalidade desta arquitetura durante 
a reconstrução nos impulsiona para 
um sistema mais justo, equitativo e 
democrático.

A partir das teorias de Arendt a 
Marx, a ideia da condição humana 
VH�GH²QH�SHOD�SURGXomR�H�QmR�SHOD�
ação política, a idéia da condição 
humana. Embora abordada de 
diferentes perspectivas, esta linha 
de pensamento tendeu a priorizar a 
destilação de uma única condição 
fundamental da humanidade. Nossa 
proposta, no entanto, visa destacar 
as muitas condições diferentes 

A proposta procura abordar as diversas 
FRQGLo}HV�TXH�FRPS}HP�D�KXPDQLGDGH�
na era atual, promovendo uma diversidade 
de diálogos em torno da arquitetura e do 
planejamento. O objetivo do diálogo é ampliar 
o escopo da disciplina, incluindo usuários, 
SUR²VVLRQDLV��HVSHFLDOLVWDV��FULDGRUHV��HWF��

Organizado através de uma “Chamada Aberta 
Internacional”, o programa faz perguntas 
estruturais relacionadas com os eixos propostos 
na chamada co-curatorial. O objetivo é instigar 
GLiORJRV�VREUH�FRPR�DV�YDULDGDV�FRQGLo}HV�
humanas informam o desempenho das 
LQWHUDo}HV�VRFLDLV�HP�GLIHUHQWHV�espaços e 
em diferentes escalas. Estes diálogos são 
apresentados não somente na exposição, 
mas também através de outros produtos do 
SURJUDPD��WDLV�FRPR�LQWHUYHQo}HV�XUEDQDV�
temporárias, conferências e palestras.

que caracterizam as existências 
humanas no mundo. A separação 
em grupos e movimento dentro de 
esferas de pessoas com condições 
semelhantes de raça, gênero, 
habilidade, nacionalidade e meios, 
citando apenas alguns, não nos dá 
muitas vezes a oportunidade de ver 
além e entender o que percebemos 
de longe como simplesmente 
diferentes modos de vida. A 
Bienal será uma oportunidade 
para os visitantes ampliarem sua 
perspectiva sobre as muitas facetas 
diferentes da vida humana que 
compõem nossa sociedade de hoje. 
A oportunidade de reconhecer 
semelhanças e encontrar pontos 
em comum com diferentes 
comunidades começa o processo 
de permear as fronteiras entre os 
grupos de pessoas. 

Em conclusão, propomos com 
esta declaração disruptiva, iniciar 
uma série de diálogos que irão 
FRQWULEXLU�SDUD�D�UHFRQ²JXUDomR�GD�
ideia atual da sociedade. permitam 
UHFRQ²JXUDU�D�LGHLD�DWXDO�GD�
sociedade. 

 exPosição 

Propomos ativar pontos neurais 
na cidade, com preferência por 
locais com infra-estruturas de 
conexão, permitindo o atendimento 
de bairros não centrais. Além 
disso, nossa proposta prevê um 
componente de exposição virtual 
em resposta à incerteza sobre a 
possibilidade de receber um grande 
número de visitantes simultâneos, 
considerando os procedimentos de 
segurança atuais. 

Este programa é idealizado com o 
objetivo de também permitir um 
maior alcance das interlocuções de 
trabalhos no ambiente expositivo.  
Queremos dar ênfase em 
propostas versáteis num âmbito 
que permitam a montagem física e 
virtual da exposição.

Em retrospecto a este complexo 
recorte teórico, percebemos neste 
momento que o  reconhecimento 
da pluralidade - e das nuances 
dentro das condições humanas  - 
é imperativo para a criação de 
ferramentas e ideias para operar 
dentro de nossa disciplina. Neste 
sentido, pretendemos dialogar - 
e enfrentarmos - mais uma vez 
R�GHVD²R�GH�UHFRQ²JXUDU�QRVVD�
sociedade. Para isso, a incorporação 
de perspectivas interseccionais de 
pessoas que vivem experiências 
diferentes nos permitirá uma 
outra maneira de perceber a 
humanidade. Na tentativa de ao 
menos entendermos melhor, uma 
possibilidade de sociedade futura.  

Em reconhecimento ao momento 
atual de restabelecimento, 
apresentamos um conceito 
que aborda os cinco temas 
propostos pelo chamamento 
curatorial: democracia, memória, 
corpos, informação e ecologia. 
Consideramos cada um deles 
a partir da perspectiva de sua 
interação com as condições 
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___________________________________________________________

comuNidades

Como as comunidades e grupos sociais vulneráveis 
podem ser melhor atendidos no território urbano e 
além dele, e como podemos tornar o planejamento 
do uso do solo mais democrático?  

___________________________________________________________

coRPoRalidades

Como as diferentes condições humanas e corporalidades 
se expressam na escala da casa e das ruas? 

______________________________________________________________

ecoloGia

Como os diferentes grupos e comunidades se inter-
relacionam e respondem a seu ambiente? 

dão voz às comunidades vulneráveis 
e são informados por condições 
como sem-teto, sem-terra, locais de 
refúgio, condições desprivilegiadas 
(quilombos, terras indígenas, favelas)

Nesta seção veríamos, por exemplo, 
ativistas de direitos indígenas 
brasileiros, como Claudia Andujar, 
em contato com grupos de ativistas 
da Austrália, Canadá ou Indonésia. O 
Movimento dos Trabalhadores Sem 
Terra, MST, é outra referência do tipo 
de ativismo que seria destacado.

Nesta seção, pedimos diferentes 
representações, relacionadas à 
FDUWRJUD²DV�H�HVWXGRV�DFDGrPLFRV�
que reagem a diferentes ambientes 
urbanos e rurais em relação 
ao direito à cidade e à terra. 
Encorajamos a apresentação de 
projetos e pesquisas que evidenciem 
as condições existentes em áreas 
não convencionais, e promovam a 
conscientização e a participação 
das comunidades nas discussões. 
Damos prioridade aos projetos que 

Chamamos a atenção para 
trabalhos, estudos, pesquisas e 
grupos que pertencem a várias 
ecologias urbanas, considerando 
tanto as cidades como seus 
arredores com seus vários habitats. 
Estudos que revelam como a 
natureza afeta e é afetada pelas 
condições humanas existentes são 
destacados. É dada prioridade a 

projetos que atuam localmente e 
têm o potencial de impacto global. 

Esta seção da exposição se 
concentrará em projetos práticos, 
ao invés de estudos teóricos. Um 
exemplo são as exposições que 
mostram o potencial da agricultura 
urbana no diálogo com os 
pequenos agricultores da Paraíba, 
que trabalham com bancos de 
sementes comunitários.

______________________________

memóRia coletiVa

Como podemos 
reconstruir uma 
memória coletiva?

Para esta seção, propomos 
uma chamada para trabalhos 
que se relacionam com o tema 
das Condições Humanas em 
termos de memória coletiva. 
A ênfase está no estudo das 
interações sociais informadas por 
diferentes pontos de vista em 
uma perspectiva multidisciplinar. 
Utilizando a estrutura da memória 
multidirecional, termo cunhado por 
Michael Rothberg em 2009, que 
permite uma leitura não linear da 
história, esta seção da exposição 
também servirá para situar 
respostas variadas às seguintes 
perguntas de diferentes grupos e 
comunidades, permitindo-lhes falar 
uns com os outros.
Propomos apresentar representações 
JUi²FDV�GLIHUHQFLDGDV�GH�
arquitetura e planejamento, 
colocadas preferencialmente em 
diferentes partes do hemisfério 
sul.  Um exemplo que ilustra isto no 
contexto paulista, considerando a 
inclusão da Avenida Paulista, seria 
um material expositivo com as 
GLIHUHQWHV�UHSUHVHQWDo}HV�JUi²FDV�
da Arquitetura Paulista de várias 
décadas.

Além disso, o escopo histórico 
desta seção permite a exibição de 
projetos de pesquisa que podem 
ser traduzidos em um formato 
expositivo, como On Squatting as 
Spatial Practice de Marina Otero 
Vezier, ou The Open Society Project, 
ambos do Het Nieuwe Instituut 
em Rotterdam, e até mesmo 
para a adaptação de projetos de 
exposição de arquivos relacionados 
com os tópicos acima mencionados, 
que ainda não foram mostrados 
ao público em São Paulo, como 
por exemplo “Precisamos falar 
sobre os sem-teto”(2021), e 
“Mobilidades Africanas” (2018), 
pelo Architekturmuseum der TU 
München, Alemanha. 

Focando na escala do indivíduo e 
falando sobre diferentes corpos, 
chamamos projetos arquitetônicos 
que reajam a diferentes condições 
de convivência. Como corpos se 
relacionam com mobiliário, casa, 
ruas, espaços públicos e privados. 
Neste chamado priorizamos 
comunidades com expressões 
distintas e/ou vulneráveis como 
SHVVRDV�FRP�GH²FLrQFLD��%,32&��
doentes mentais, corpos abjetos, 
expressões LGBTQ+, pessoas 
idosas, crianças.

Uma estratégia curatorial 
proposta para esta seção é a de 

mapeamento. Esta seção ligaria, 
por exemplo, o projeto Unsettled 
by Teresa Caldeira, Kelly Gillespie e 
AbdouMaliq Simone, que analisa a 
forma como as comunidades queer 
nas favelas brasileiras mapeiam a 
cidade ou mesmo outros exemplos 
internacionais como Gayze: um 
jovem mapeamento coletivo de 
espaços queer em Munique, na 
Alemanha. Num contexto mais 
amplo, colocá-los-ia em diálogo com 
o Global Africa Lab, que utiliza esta 
ferramenta para explorar o futuro 
dos bairros negros sob o espectro da 
JHQWUL²FDomR�H�GR�UHRUGHQDPHQWR�QD�
cidade de Nova York.
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CENTRO 
CULTURAL SP

SÃO PAULO
(CASA DO POVO)

AFRICAN 
MOBILITIES

AV. PAULISTA
(MASP)

DEBATES 

PARQUE 
NOVO MUNDO

eventos nuvens
gêmeas twin 
clouds events
 

INTERVENÇÕES
interventions

2

PALESTRAS 
DIGITAIS
digital
lectures

NAIROBI

 iNteRVeNções uRbaNas temPoRáRias 

A proposta co-curatorial compreende intervenções urbanas temporárias como episódios onde nossa disciplina 
tem a oportunidade de materializar e tornar tangível - pelo menos por um determinado período de tempo - 
suas principais intenções e preocupações. Imaginamos uma série de intervenções que servem de apoio para a 
informação, e disseminação dos debates e conclusões do chamado internacional. 

Estas intervenções são co-criadas 
através do engajamento ativo da 
comunidade local em diferentes 
áreas da cidade. Se concretizam 
através de  lugares efêmeros de 
livre expressão que referenciam 
o conceito de Zonas Autônomas 
Temporárias proposto por Hakim 
Bey (1991). Estes eventos - ou 
expressões - são realizados de 
formas diferentes e não limitadas 
através de debates, conferências, 

cabarés, festivais, “saraus”, 
performances, mutirões, rituais, etc.

Nesta proposta, o mundo virtual 
e digital é reconhecido, também, 
como parte da condição humana. 
Assumimos que muitos modos 
de vida humana na era atual se 
encontram dentro da esfera virtual, 
e tendo em vista a importância que 
damos à democratização da cultura, 
pretendemos tornar a informação 
acessível em pontos isolados do 

mundo digital. Como proposta, 
várias intervenções ocorrerão tanto 
²VLFDPHQWH�QD�FLGDGH�FRPR�GHQWUR�
de espaços virtuais que chamamos 
de “Nuvens’’. Ao permitir o acesso 
a diferentes lugares e diferentes 
períodos de tempo a partir de vários 
locais, as “Nuvens” neste espaço 
virtual e abrangente conectam 
os diferentes atos que ocorrerão 
durante a Bienal, tais como eventos 
e manifestações culturais. 
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©&RQGLo}HV�+XPDQDVª�SDUD�D�;,,,�
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 PRoGRama educatiVo 

O IAB tem um programa educativo 
diverso e estruturado, que pode 
ser conectado com a nossa 
proposta em diversos pontos, e será 
essencial pensarmos no programa 
a partir dessa experiência. Com o 
objetivo de atingir mais pessoas, 
entendemos que formatos 
práticos, que instrumentalizam 
os participantes na resolução de 
questões latentes e que criem 
laços dentro das comunidades, 
possam ser enfatizados. A 
formação de monitores, como 
“agentes humanizantes”, que 
auxiliem na ativação de debates 
entre os visitantes pode ajudar 
na reverberação das discussões 
propostas pela Bienal. A presença 
virtual deverá ser pensada de forma 
a democratizar o acesso ao evento 
e seus desdobramentos numa 
escala global.

 coNfeRêNcias 

coNfeRêNcia de abeRtuRa

Propomos um evento de abertura para ativar as Intervenções Urbanas Temporárias, lançando debates realizados 
de diferentes maneiras, como palestras ou mesas redondas que incluirão pessoas de diferentes disciplinas que 
vivem e/ou operam em relação às questões colocadas no programa da exposição.

O programa lançado nesta ocasião pode incluir espaços ativados com diversos eventos e efemeridades, tais como 
FRQFHUWRV��DSUHVHQWDo}HV��ULWXDLV�H�GLIHUHQWHV�HQFRQWURV��3URPRYHUHPRV�Do}HV�FROHWLYDV��R²FLQDV�H�GLVFXVV}HV�GXUDQWH�
D�%LHQDO��D�²P�GH�PDQWHU�HVVDV�LQWHUYHQo}HV�XUEDQDV�YLYDV�H�GLYHUVL²FDGDV�DR�ORQJR�GD�H[SRVLomR���

coNfeRêNcia de eNceRRameNto

Os resultados das discussões e ações podem então ser debatidos em conferências de encerramento 
convidando as pessoas afetadas por ações e eventos durante a Bienal. Um evento de fechamento que permitirá 
apresentações, mesas redondas e eventos culturais de encerramento para celebrar os resultados, as diferenças e 
as possíveis ações tangíveis. 

Lista de potenciais convidados: Denise Ferreira Da Silva, Gloria Cabral, Erica Malunguinho, Rosa Luz, Paulo 
Tavares, Achilles Mbembe, Patti Anahory, Emanuel Admassu, Marcel/a Bartarete, Tsitsi Dangarembga, Adam 
Nathaniel Furman, Mariam Kamara, Simone Leigh, Andres Lepik, Leslie Lokko, Mpho Matsipa, Rahul Mehrotra, 
Marina Tabassum, Mabel Wilson, Ilze Wolff. 

A conceitualização como uma 
nuvem destaca outro fator 
importante para os espaços 
democráticos de disseminação da 
informação: a permeabilidade da 
informação. Estas “Nuvens” também 
podem ser nômades, viajando para 
diferentes lugares da cidade, e 
até aparecer simultaneamente em 
diferentes lugares dentro e fora de 
São Paulo. A ênfase é colocada na 
conexão de lugares no Sul Global.

([HPSOL²FDQGR��XP�GHEDWH�
acontecendo na Avenida Paulista 
pode ser conectado a uma 
comunidade local na Grande São 
Paulo, por exemplo no Parque 
Novo Mundo, e pode envolver 
simultaneamente pessoas nativas 
da Amazônia e da Indonésia. Estas 
“Twin Clouds” proporcionam a 
oportunidade de conectar pessoas 
GH�GLIHUHQWHV�JHRJUD²DV�HQYROYLGDV�
com questões relativas a suas 
condições humanas similares 
através do céu conceitual global.

Neste caso, a equipe propõe uma 
chamada aberta internacional 
para arquitetos, artistas, designers 
e criativos, para espaços de 
intervenções urbanas efêmeras 
tanto físicas quanto virtuais. 
Os projetos buscam permitir 
a participação de um público 
GLYHUVL²FDGR�TXH�YLYH�H�RSHUD�VRE�
diversas condições. Encorajamos 
idéias para instalações que podem 
ser replicadas em formato menor 
em diferentes partes do planeta.  

 Publicação 

A democratização do acesso à 
informação é um aspecto importante 
desta proposta. O catálogo da 
exposição co-curada é, portanto, 
concebido como uma publicação 
distribuída internacionalmente 
que permitirá àqueles que não 
SRGHP�YLVLWDU�²VLFDPHQWH�D�
exposição ter acesso a seu 
conteúdo. Além disso, é proposto 
um acompanhamento digital que 
permita o armazenamento de 
grandes quantidades de informações 
e material suplementar. Esta 
“Nuvem” será digitalizada em uma 
plataforma de arquivamento. Desta 
forma,a  biblioteca virtual seria de 
baixo custo e com uma permanência 
garantida pelo sistema utilizado 
na nuvem. Esta é uma plataforma 
democrática que permitirá que o 
material expositivo se torne uma 
biblioteca virtual com diálogos que 
permitam aos membros do público 
revisitar a XIII Bienal,  muito depois 
do término da exposição.



$�SHVTXLVD�GHYHUi�VHU�IHLWD�GH�PDQHLUD�UL]RPiWLFD��D�²P�GH�HQWHQGHUPRV�
diversos pontos de vista sobre os eixos escolhidos. O programa da Bienal 
deverá ser discutido entre todos os coordenadores da nossa equipe, 
juntamente com os curadores residentes, permitindo que o resultado do 
trabalho seja representativo e coerente.

______________________________________________________________

AlejAndro VArelA

&RRUGHQDGRU�GR�HGXFDWLYR��SDOHVWUDV�H�R²FLQDV���MXQWDPHQWH�FRP�D�
curadoria residente

Responsável pela pesquisa do eixo democracia

______________________________________________________________

FernAnde Bodo

Coordenadora geral

______________________________________________________________

juliAnA ZieBell

Coordenadora de produção

Responsável pela pesquisa do eixo informação

______________________________________________________________

MArcelo dellA GiustinA

&RRUGHQDGRU�GH�HYHQWRV��FRQIHUrQFLDV�H�RXWURV�

Responsável pela pesquisa do eixo corpos

______________________________________________________________

MAriAnA lourenço

Coordenadora de comunicação e design

Responsável pela pesquisa do eixo ecologia

______________________________________________________________

tonderAi KoschKe

&RRUGHQDGRUD�GR�HGLWRULDO��FDWiORJR�H�RXWURV���MXQWDPHQWH�FRP�D�
curadoria residente

Responsável pela pesquisa do eixo memória

ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL
O Coletivo XXI trabalhará 
em conjunto com 
a equipe curatorial 
residente para conceber, 
planejar e realizar todos 
os eventos e produtos 
da Bienal. A organização 
e atuação da equipe de 
co-curadoria deverá ser 
alinhada com a equipe 
do IAB SP, para que o 
trabalho se desenvolva 
da melhor maneira 
possível, e, entendendo 
que poderemos ter 
ajustes, propomos a 
seguinte estrutura:
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CURRÍCULOS
FERNANDE BODO

2015-17

2016-17

2016

2013-14

2011-15

Experiência acadêmica

Arquiteta na Escritório Regional da UNESCO para a África Central
Membro fundadora do Comitê Nacional do ICOMOS de Camarões
Mestre em Arquitetura pela TU Munique, Alemanha

Fernande Bodo canaliza grande parte da sua energia através de trabalhos humanitários.
Nascida em Camarões e criada na Alemanha, ela valoriza muito a jornada de volta às suas raízes

Technical University Munich, Munich, 
Alemanha
Mestrado em arquitetura
 
Tsinghua University, Beijing, China
Intercâmbio acadêmico no Departamento 
de Arquitetura
 
ETH Zurich, Zurich, Suíça
Intercâmbio acadêmico no Departamento 
de Arquitetura 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 
Intercâmbio acadêmico na Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo

Technical University Munich, Munich, 
Alemanha
Graduação em arquitetura 

Pesquisa

Tese de mestrado na TU Munich: 
“Modernist Architecture in Africa: Is the 
‘Immeuble de la mort’ a 
cultural heritage of Cameroon?”

Pesquisadora assistente na ETHZ na Chair 
of Architecture and Urban Design on 
informal settlements in South Africa

Tese de Graduação na TU Munich: 
“Visions for Africa: Urban Planning in Kigali 
and Nairobi”

Pesquisadora no grupo de 
Nanotecnologia da Dr. Frank Trixler 
na TU Munich

2016-17

2016

2015

2010-11

Experiência profissional

Escritório Regional da UNESCO para a África 
Central, Yaoundé, Camarões
Arquiteta, reabilitação de sítios históricos

UNESCO World Heritage Center, Paris, França
Researcher and editor of the monthly 
newsletter “Urban Notebook”

Ministry of Arts and Culture, Yaoundé, Cameroon
Founding member of Cameroon’s National 
Committee of the International Council on 
Monuments and Sites (ICOMOS)

PMP Architekten, Munich, Germany
Arquiteta

Sou Fujimoto Architects, Tokyo, Japan
Arquiteta

UNESCO, Yaoundé, Cameroon
Estagiária no setor cultural

Turchetti D’Aragon Architects, Paris, França
Arquiteta assistente em projeto em 
Bangaluru, India

United Nations, New York, USA
Estagiário de Gerenciamento de Projetos 
no Escritório do Plano Diretor para a 
reforma dos edifícios da ONU

UNESCO, Paris, França      
Estagiário de gerenciamento de projetos 
na UNESCO Engineering Initiative, 
trabalhando na estratégia de capacitação 
em ciências para um desenvolvimento 
sustentável dos Estados africanos

2021-

2020

2019

2018-20

2017-18

2017

2015

2015

2014
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2020-21

2016

2016

2011-12

2017

2016-17

2014

2014

Exposições / Residências 

Canadian Center for Architecture (CCA), 
Montreal, Canadá
Participação do programa de residência  
“How to:reward and punish”

Urban Think Tank, Zurich, Suíça
Assistente executiva no projeto para 
a 15a bienal de arquitetura de Veneza: 
Exposição Sarajevo Now

Architecture Museum, Munich, Alemanha
Pesquisadora colaboradora com o 
Setor de Educação da UNESCO para a 
publicação da Exposição „Francis Kéré –
Radically Simple

Galeria Stephan Stumpf, Munich, Alemanha
Assistente de galerista, gerente de estúdio

Premiações/bolsas de estudo

Bolsa de estudos PROMOS

Bolsa de estudos TU Munich

DAAD bolsa para intercambistas em 
organizações

Prêmio de inovação Airbus na 
Universidade de São Paulo 
(Primeiro Lugar)

Idiomas

Inglês
Espanhol
Português
Francês
Ewondo
Alemão
Japonês
Russo
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ALEJANDRO VARELA

2018-

2019-20

2014-18

Arquiteto na HMOZ
Membro YAFU (Jovens Arquitetos do Uruguai)
Professor e pesquisador.
Mestre em Arquitetura (HTC) pela FADU, UdelaR. (em andamento)

Alejandro é um jovem arquiteto uruguaio. Recebeu diversas bolsas de estudo, o que lhe permitiu ganhar 
uma experiência internacional diversificada (no Brasil, Estados Unidos e França). Ele tem uma visão 
transdisciplinar e multidimensional do produto arquitetônico com sólida experiência de trabalho na 
produção de habitação social e espaço público. Atualmente, está cursando o Mestrado em Arquitetura 
com foco em crítica, curadoria e prática conceitual da arquitetura. Ele também é professor do Fadu 
UdelaR em Montevidéu, Uruguai e pesquisador independente.

 

Experiência acadêmica

Fadu, UdelaR, Montevidéu, Uruguai
Professor Assistente de:
História da Arquitetura, séculos 20 e 21 
Conceitos iniciais e fundamentais da 
arquitetura
Conceitos integrados de tecnologia
História da habitação social, século 20

Fadu, UdelaR, Montevidéu, Uruguai
Pesquisador Assistente

Fadu, UdelaR, Montevideo, Uruguay
Teacher Assistant
Architectural History, 20th and 21th 
century
Initial and fundamental concepts of 
Architecture
Architecture Project
Architecture Representation

Estudos

Fadu UdelaR
Master de Arquitetura (HTC)

Fadu UdelaR
Graduação em Arquitetura

École nationale supérieure d’Arquitetura 
de Paris-La Villette, França.
Intercâmbio 

Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre, Brasil
Intercâmbio 

Renner Hainke Wirth Architekten

2020-

2012-19

2017-18

2015-16

Experiência profissional
2020

2020-

2019

2018-19

2016-17

2016-17

2015-16

2014-15

2020-21

YAFU (Young Architects from Uruguai) 
Montevidéu, Uruguai
Membro & Gerente Cultural

HMOZ, Montevidéu, Uruguai
Arquiteto,. Gerente de projeto e construção

Magnone Arquitectos, Montevideo, 
Uruguay
Arquiteto 

Laguarda Low Architects, New York, USA
Estagiário

Cetraro Arquitectos,  Montevidéu, Uruguai
Arquiteto 

Françasco Comerci Arquitectos,  
Montevidéu, Uruguai
Arquiteto 

Arquitetura Nacional, Porto Alegre, Brasil
Estagiário

Metalex Construction Company, 
Montevidéu, Uruguai
Arquiteto Assistente 

Exposições / Workshops / 
Palestras / Publicações

El Universo Curvo de Samuel Flores Flores, 
Centro Cultural España
Curador Assistente 
Montevidéu, Uruguai
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2018

2017

2015

2015

Premiações/bolsas de estudo

LLA _ Bolsa de excelência acadêmica para 
estágio em LaguardaLow Architects Firm, 
New York, USA.

ERASMUS PLUS _ Bolsa de excelência 
acadêmica para intercâmbio em ENSAPLV, 
Paris, France 

MARCA _ Bolsa de excelência acadêmica 
para intercâmbio na UFRGS
2015, Porto Alegre, Brasil

ARQUISUR Arostegui Award, La Plata, 
Argentina
Projeto selecionado 

Idiomas

Inglês
Espanhol
Português
Francês

Programs and Skills

Autocad 2D & 3D
3Dmax
Sketchup
Vray
Adobe Creative Suite
Revit, 
Rhino
Microsoft  Office

2020-21

2019

2020

2020

2020

2019

2019

2019

2018

2016

2014-15

Visiones Materiales de YAFU _ Centro 
Cultural Democratico
Co-curador
Punta del Este, Uruguai

ReActiva BibNa _ Noche de los museos _ 
The National Library
Curador 

“Una lectura del edificio de la Biblioteca 
Nacional en tres tiempos”
Autor de artigo para livro La historia de la 
Biblioteca Nacional

Taz, Berlín. The structural technology of the 
diagrid.
Fadu, UdelaR, Montevidéu, Uruguai.
Palestra

PREVI, Lima. Social housing in Latin 
America.
Fadu, UdelaR, Montevidéu, Uruguai.
Palestra

BibNa+: Todos los imaginarios posibles de 
la Biblioteca Nacional
Author of the Book

D. Perrault, the national library, Material 
culture and module.
Fadu, UdelaR, Montevidéu, Uruguai.
Lecture with Matilde Pomi.

The arbitrariness of the Pritzker Prize
Fadu, UdelaR, Montevidéu, Uruguai.
Palestra

Norman Foster, the aesthetics of 
technique.
Fadu, UdelaR, Montevidéu, Uruguai.
Palestra com Pablo Canèn

Workshop: Tematic: Educational projects
Fadu, UdelaR, Montevidéu, Uruguai.
Assistente no Workshop para novos 
estudantes de Arquitetura

Workshop: Tematic: New centralities, 
Buceo neighborhood,
Fadu, UdelaR, Montevidéu, Uruguai.
Assistente no Workshop para novos 
estudantes de Arquitetura
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JULIANA ZIEBELL

2004-10

2011

2008

Arquiteta no Museu de Arte de São Paulo (MASP)
Arquiteta independente.

Juliana é uma arquiteta brasileira que vive e trabalha em São Paulo. Ela se interessa em trabalhar com 
arquitetura e arte, explorando as fronteiras fluidas entre esses campos.

 

Experiência acadêmica

Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS) 
Graduação

Intercâmbio acadêmico na Universidade 
de São Paulo (USP), São Paulo 

Intercâmbio acadêmico na Universidad de 
Buenos Aires (UBA), Argentina 

Experiência profissional

MASP
Posição: arquiteta
Atribuições: desenvolvimento de projetos 
expográficos, produção de maquetes, 
modelagem 3d,, acompanhamento e 
coordenação de montagens

Metro Arquitetos 
Posição: arquiteta
Atribuições: desenvolvimento de projetos 
de arquitetura e expografia, participação 
em concursos, produção de maquetes, 
modelagem 3d, acompanhamento e 
coordenação de montagens. Grande 
parte da experiência no escritório 
esteve relacionada com a expografia do 
MASP, incluindo pesquisa e reedição de 
exposições icônicas de Lina Bo Bardi.

cinco5onze
Posição: arquiteta
Atribuições: concepção e 
desenvolvimento de projetos de 
arquitetura, expografia, design gráfico e
industrial; realização de orçamentos e 
montagens.

2012

2011

Arlene Suarez – AS Projetos, Rio de Janeiro.
Posição: arquiteta
Atribuições: desenvolvimento, coordenação 
e compatibilização de projetos, modelagem 
3d, detalhamento de projetos de arquitetura 
comercial.

Fundação Bienal do Mercosul, Porto Alegre.
Posição: assistente de expografia da 8ª 
Bienal do Mercosul
Atribuições: desenvolvimento de projetos, 
acompanhamento de obra, realização de 
orçamentos, modelagem 3d, desenhista.

Exposições / Workshops

Farsa | curadoria e arquitetura
Workshop no SESC

Exposições no MASP
Beatriz Milhazes: Avenida Paulista
Degas
Hélio Oiticica: a dança na minha experiência
Trisha Brown: coreografar a vida
Senga Nengudi: topologias

Outras Exposições:: 
Farsa: língua, fratura, ficção: Brasil-Portugal, 
no Sesc Pompéia, São Paulo

Exposições no MASP
Gego: a linha emancipada
Anna Bella Geiger: Brasil nativo / Brasil 
alienígena
Histórias das mulheres: artistas até 1900
Histórias feministas: artistas depois de 2000
Acervo em Transformação: Comodato 
MASP Landmann - têxteis pré colombianos

2018-

2014-18

2013-14

2021

2020

2019
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Idiomas

Português
Inglês
Espanhol
Francês
 

2019

2018

 
2017

2016

2015

2014

2013

2012

Tarsila popular
Lina Bo Bardi: Habitat
Djanira: a memória de seu povo

Exposições no IMS [com Helena Cavalheiro]
Claudia Andujar: a luta Yanomami, at IMS SP
Claudia Andujar: a luta Yanomami, at IMS RJ
Letizia Battaglia: Palermoi, at IMS SP

Exposições no MASP 
Pedro Figari: nostalgias africanas
Sônia Gomes: ainda assim me levanto
Lucia Laguna: vizinhança

Exposições no MASP [Metro Arquitetos]
Maria Auxiliadora: vida cotidiana, pintura e 
resistência
Emanoel Araújo, a ancestralidade dos 
símbolos: África-Brasil
Imagens de Aleijadinho
Histórias Afro-atlânticas
Melvin edwards: fragmentos linchados
Acervo em Transformação: Comodato 
MASP B3
Rubem Valentim: construções Afro-Atlânticas

Exposições no IMS [com Helena Cavalheiro]
Seydou Keïta, at IMS RJ
Letizia Battaglia: Palermo, at IMS RJ

Exposições no MASP [Metro Arquitetos]
Tunga: o corpo em obras
Histórias da sexualidade
Guerrilla Girls, gráfica, 1985-2017
Pedro Correia de Araujo: erótica
Toulouse-Lautrec em vermelho
Miguel Rio Branco: nada levarei qundo morrer
Wanda Pimentel: envolvimentos
Quem tem medo de Teresinha Soares?
Avenida Paulista

Outras Exposições [Metro Arquitetos]
Entre nós - A Figura Humana no Acervo 
do Masp – CCBB Rio de Janeiro, CCBB 
Belo Horizonte and CCBB Brasília
Mauro Restiffe: Álbum, at Estação Pinacoteca

Exposições no MASP [Metro Arquitetos]
Agostinho Batista de Freitas, São Paulo
A mão do povo brasileiro
Portinari popular
Histórias da infância

Outras Exposições [Metro Arquitetos]
Festival Mirada 2016 [urban 
communication, signage and setting for 
common spaces]
Mauro Restiffe: Post-Soviet Russia 
1995/2015, at Garage Museum

Exposições no MASP [Metro Arquitetos]
Acervo em transformação
Foto cine clube bandeirantes
Arte na moda: coleção masp Rhodia
León Ferrari entre ditaduras
Arte da França: de Delacroix a Cézanne
Arte da Itália: de Rafael a Ticiano
Histórias da loucura: desenhos do Juquery
Arte do Brasil no século 20
Arte do Brasil até 1900

[Metro Arquitetos]
Terra Comunal: Marina Abramovic + MAI, at 
Sesc Pompéia
Cidade Gráfica, at Itaú Cultural

[cinco5onze]
Estação da Língua -  exposição itinerante

Lajes que falam, intervenção pelo  
Cascoland no Complexo do Alemão, Rio 
de Janeiro [voluntária]
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MARCELO DELLA GIUSTINA

Arquiteto, Curador, Crítico e Historiador de Arquitetura

Marcelo Della trabalha com curadoria, arquitetura e editoração. Seus trabalhos são dedicados à práticas 
curatoriais com ênfase atual no estudo das experimentações museográficas brasileiras do século XX. É 
fascinando com o poder de comunicação proporcionado pela experiência em espaços de exposição. 

 

Doutorado em História da Arquitetura e 
Práticas Curatoriais      
em fase final  - Universidade Técnica de 
Munique, Alemanha
“A Arte de Expor: conceitos museográficos de 
Lina Bo e Pietro Maria Bardi.”

Mestrado em Teoria História e Crítica de 
Arquitetura
Pesquisa: “Distintas Moradas Latino 
Americanas (1990-2010)”
UFRGS, Porto Alegre, Brasil

Graduação em Arquitetura e Urbanismo
UFRGS, Porto Alegre, Brasil

Docência

Professor Assistente Mestrado em 
Arquitetura (TUM)
Projeto curatorial- expográfico: “We need to 
talk about homelesness.”
Universidade Técnica de Munique, Alemanha

Professor Assistente Mestrado em 
Arquitetura  (TUM)
Ateliê curatorial-expográfico: “Ephemeral 
Urbanism”
Universidade Técnica de Munique, Alemanha

Professor Assistente Projeto de Arquitetura  
(UFRGS)
Projeto IV  Arquitetura de Interiores e 
Cenografia
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
Brasil

Experiência profissional

Pesquisa e Curadoria Independente, 
Doutorando 
Architekturmuseum der TU München, 
Alemanha

Experiência acadêmica

Curador
Pesquisador Associado e Professor 
Assistente no  Architekturmuseum der TU 
München, Alemanha

Arquiteto na WGP Architekten
Munique, Alemanha

Sócio Fundador do escritório Arquitetura 
Nacional
Porto Alegre, Brasil

Assistente Editorial da Revista ARQTEXTO
Porto Alegre Brasil

2021-

2015

2010

2020-21

2017-18

2011-15

2018-19

2016-18

2016

2010-15

2007-09

2021

2019-20

2017-18

2016

Exposições 

“We Need to Talk About Homelessness.” 
Supervisão e coordenação da equipe de 
curadoria e arquitetura. 
Künstlerhaus Bregenz, Suíça e Pinakothek 
der Moderne, Alemanha

“Access for All: São Paulo ‘s Architecture 
Infrastructure.”
Curador Assistente - Architekturmuseum 
der TU München, Alemanha
Center for Architecture, Nova Iorque, 
Estados Unidos da América
Biennale Architettura 2021, Veneza, Itália
Swiss Architecture Museum, Basel, Suíça

“Does Permance Matter? Ephemeral 
Urbanism.”
Curador Geral e Coordenador de Projeto 
no Architekturmuseum der TU München, 
Alemanha

“Francis Kéré: Radically Simple.”
Curador Assistente no Architekturmuseum 
der TU München, 
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Publicações

 “Does Permanence Matter? Ephemeral 
Urbanism”
Edited by Andres Lepik with Marcelo Della 
Giustina and Chiara Ursini
Ausstellungskatalog, Technische Universität 
München, Architekturmuseum, 2017
 
 “The Urbanism of a Tropical Carnival”. 
Marcelo Della Giustina In: Lepik, Andres 
with Marcelo Della Giustina and Chiara 
Ursini (org.). “Does Permanence Matter? 
Ephemeral Urbanism”. Exhibition 
Catalogue, TUM Architekturmuseum, 2017.
 
 “About Finding Forms”. Interview with 
Mahmoud Bodo Rasch by Marcelo Della 
Giustina
In: Lepik, Andres with Marcelo Della Giustina 
and Chiara Ursini (org.).

“Does Permanence Matter? Ephemeral 
Urbanism”. Exhibition Catalogue, TUM 
Architekturmuseum, 2017.
 
“Exhibition Texts - INDEX”.  In: Lepik, 
Andres with Marcelo Della Giustina and 
Chiara Ursini (org.). “Does Permanence 
Matter? Ephemeral Urbanism”. Exhibition 
Catalogue, TUM Architekturmuseum, 2017.

Trabalho Editorial
  
“Access for All: São Paulo’s Architectural 
Infrastructure”
Catálogo da exposição, editado por 
Andres Lepik with Daniel Talesnik 
 
“Francis Kéré. Radically Simple”
Editado por Andres Lepik with Ayça 
Beygo. Exhibition Catalogue – Hatje Cantz, 
2016.

“ARQTEXTO 10/11 Niemeyer Estrangeiro” 
“ARQTEXTO 12 Exótica I”
“ARQTEXTO 13 Exótica II”
Carlos Eduardo Comas
PROPAR UFRGS, 2007-8

Artigos

COMAS, Carlos Eduardo; DELLA 
GIUSTINA, Marcelo; CALOVI, Ricardo.
“Iberê Camargo Foundation: The 
Transparency of Concrete”. ARQTEXTO 
(UFRGS), v. 13, p. 122-145, 2008.
 
 DELLA GIUSTINA, Marcelo. “Identidade 
material: legibilidade de usos e 
materialidade nos edifícios residenciais de 
David Libeskind.”, 2013.
 
DELLA GIUSTINA, Marcelo; RAMOS, R. 
S. . “Habitação industrializada no Brasil: 
criação e experimentação de elementos 
construtivos pré-fabricados, 1962 e 2007”, 
2012. 
 
BECK, Mateus Paulo ; BRENER, Rafael ; 
DELLA GIUSTINA, Marcelo ; TURKIENICZ, 
B. . “Light and Form in Design A 
Computational Approach”, 2006.
(UFRGS), v. 13, p. 122-145, 2008.
  
DELLA GIUSTINA, Marcelo. “Identidade 
material: legibilidade de usos e 
materialidade nos edifícios residenciais de 
David Libeskind.”, 2013.
 
DELLA GIUSTINA, Marcelo; RAMOS, R. 
S. . “Habitação industrializada no Brasil: 
criação e experimentação de elementos 
construtivos pré-fabricados, 1962 e 2007”, 
2012. 
 
BECK, Mateus Paulo ; BRENER, Rafael ; 
DELLA GIUSTINA, Marcelo ; TURKIENICZ, 
B. . “Light and Form in Design A 
Computational Approach”, 2006.

Idiomas

Português
Inglês
Espanhol
Alemão
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MARIANA LOURENÇO

2016-17

2015-17

2007-12

Designer de Experiência de Exposições na TULP Design GmbH, Munique, Alemanha
M.A. Design Integrado, Köln International School of Design, TH Köln, Alemanha

Mariana é uma feminista nipo-brasileira com formação em design, trabalhando com conceitos para 
experiências expositivas e interiores desde 2012. Ela também foi pesquisadora e curadora, com foco nas 
narrativas de migrantes pós-coloniais, design participativo e exposições como catalisadores sociais.

Master of Arts em Design Ambiental (Duplo 
Diploma)
College of Design & Innovation - Universidade 
de Tongji, Xangai

Master of Arts em Design Integrado
Köln International School of Design - TH 
Köln, Colônia

Bacharelado em Design de Produto
UNESP (Universidade Estadual Paulista) - 
Bauru, Brasil

Research & Publicações

“Além da fachada” - Exposição: Acesso 
para Todos: São Paulo
Infraestruturas arquitetônicas, curador: 
Daniel Talesnik
Architekturmuseum der TUM - Pinakothek 
der Moderne
Função: Pesquisador e Editor

Dissertação de mestrado em KISD - TH 
Köln intitulada:
Interação Social por meio de Instalações - 
De fora do Cubo Branco 

Professor assistente na KISD - TH Köln 
Prof. Andreas Muxel
“Me, Myself and I”, estande de exposição 
na EXPOnatec Cologne

Pesquisa acadêmica: Ambientes narrativos 
- hackeados pela natureza

2019

2016-17

2016

2015

2011

2009-11

Pesquisa de iniciação científica na UNESP: 
“Bambu e sustentabilidade: 
análise comparativa entre três processos 
de design de móveis.”

Projeto Taquara - Extensão acadêmica
Exposições, eventos e workshops voltados 
para o empoderamento social de uma 
comunidade local de assentamento 
rural por meio do manejo sustentável 
de bambu e do design de produtos, e 
apoiados por prêmios sociais.

Publicações

Ações extensionistas em assentamento 
rural. Revista Ciencia em Extensão, v. 7

Construção de Galpão Comunitário 
com Bambu. 6o Congresso de Extensão 
Universitária - Espaços Construídos 
(PROEX / UNESP)

Desenvolvimento de mobiliário em bambu 
laminado sob os conceitos de ecodesign 
- 3o SPDS - Simpósio Paranaense de 
Design Sustentável, Londrina / Brasil

Experiência acadêmica
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2018-

2018

2017

2013-14

2012-13

2010

2010

2017

2017

Experiência profissional

Exhibition Experience Designer,
TULP Design, Munique (Alemanha)
Concepção e design de experiências 
espaciais, comunicação de marca 
e espaços interativos para museus, 
organizações públicas e marcas.

Designer de espaços, Schmidhuber & 
Partner, Munique (Alemanha)
Conceito de experiências de marca / 
design de exposições para feiras, marketing 
experiencial e ativações, Clientes como 
BMW, MAN, Siemens, Vaillant.

 UX Designer, Freelancer, Akkuraum, 
Colônia (Alemanha)
Estratégia de experiência de marca, design 
corporativo.

Spatial Designer, Venosa Design, São 
Paulo (Brasil)
Conceito e design de experiências de 
marca: design de exposições, instalações 
interativas e móveis; Modelagem e 
renderização 3D; comunicação visual

Designer de Interiores, Arcatto, São Paulo 
(Brasil)
Projeto de salas acústicas e multimídia 
(salas equipadas, teatros), desenhos 
técnicos e contato com fornecedores.

Designer, Estagiária
Graphix, Belgrado (Sérvia)
3D Visual Merchandising para PDV

Estágio, Departamento de Design
Universidade de Novi Sad, Novi Sad (Sérvia)

Exposições / Workshops / 
Eventos

Instalação “Home is where your amado 
are” - KISD Parcours 
Sobre cartografia de afetos de refugiados

“Onde é o lar?” Exposição - Dia Mundial do 
Refugiado
Evento patrocinado / hospedado por TH Köln
Função: Design, Organização, Curadoria, 
Realização

TEDxShanghai, Organizador voluntário

Exposição “Kontinuum” - KISD Parcours

[x] instalação de tensão
CAC.4 (Congresso de Arte da 
Computação) - UFRJ, Rio de Janeiro

Lâmpada Anauá 
Bienal Brasileira de Design
Colaboração: Mariana Schetini Basso, Prof. 
Marco A. dos Reis Pereira

Premiações/bolsas de 
estudo

2021 COP26 UK 2021 Exposições 
Concurso “Reimagining
Museus para Ação Climática “- Projeto:“ 
Museu Shift - por um patrimônio imaterial 
”(lista restrita)

2020 Red Dot Award - Estande de 
Exposição Gerflor EuroShop 2020
Prêmio Alemão de Design, Menção Especial
Função: Equipe de concepção e design da 
TULP Design.

2014-2017 Bolsa DAAD para Mestrado em 
Design
Curso Intensivo de Alemão como Língua 
Estrangeira (5 meses)
Semestre no exterior (Xangai, China)
Bolsa de estudo DAAD para final de estudo

Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico e 
Inovação (PIBITI, CNPq)

2016

2015

2014

2010

2021

2020

2014-17

2011

Idiomas

Português
Inglês
Espanhol
Alemão
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TONDERAI KOSCHKE

2019-

2018

2014-17

2017-18

2016-17

Gerente de Projetos na Architangle 
Co-Fundadora e co-curadora no Festival Isusu Ffena Pan-African

Tonderai tem origem Zimbábue e Alemã e se interessa por aprender e trabalhar no sentido de 
decolonizar os espaços que ela habita.

Pesquisadora Freelancer 
African State Architecture Project
SOAS University of London

Technical University of Munich, Alemanha 
Mestranda em arquitetura

Technical University of Munich, Alemanha 
Graduação em arquitetura

Assistente de Pesquisa 
Chair of History of Architecture and 
Curatorial Practice
Technical University of Munich, Alemanha

École polytechnique fédérale de Lausanne
Intercâmbio (graduação)

Experiência profissional

Architangle Architecture Book Publisher
Gerente de Projeto

Isusu Ffena Collective
Co-Fundadora e co-curadora do festival

Boltshauser Architekten
Estagiária

Architecture Museum at TUM
Assitente Curatorial

Renner Hainke Wirth Architekten
Estagiária

2020-

2019-

2019-19

2017-18

2017

Exposições / Workshops / 
Palestras / Publicações

2020

2020-

2020

2020

2019

2019

2018

2018

2016

Decolonisation in the German Context
Palestra
Oskar von Miller Forum tandem series

The Berlin Conference Memorial Plaque
BePart Project funded by Minor
Office for Education and Research

The Berlin Conference and Alemanha’s 
“Errinerungskultur”
Co-organização de Workshop 
Isusu Ffena collective

Legacies of Colonialism in Tourism
Co-organização de Workshop 
Isusu Ffena collective

The Politics of Architecture in Africa
Workshop e Conferência,  Forthcoming 
article: Colonial Legacies in Architectures 
of Consumption
SOAS University of London and JIAS 
University of Johannesburg

The Architecture Machine
Artigo para catálogo: The Barclay Center, 
SHoP Architects
The Architecture Museum at TUM

African Mobilities, This Is Not A Refugee 
Camp
Assitência Curatorial 
The Architecture Museum at TUM

Immobilien Welt Bayern
Artigo em African Mobilities

Francis Kéré: Radically Simple
Artigo para catálogo
The Architecture Museum at TUM

Experiência acadêmica
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2019-

2019-

2018-

2016-18

2016-17

Premiações/bolsas de estudo

German National Scholarship
Bolsa de estudos nacional para 
estudantes talentosos

Oskar-von-Miller Forum
Bolsa do programa de liderança em 
excelência acadêmica

Berkeley Prize Shortlist
Competição de ensaios de arquitetura
University of California, Berkeley

Bolsa de estudos na TUM

Swiss-European Mobility Programme
Bolsa de estudos para excelência 
acadêmica na EPFL

Idiomas

Inglês
Alemão
Shona
Francês
Português 

Programs and Skills

Adobe Creative Suite,
Autocad
Archicad
Rhino
Cinema 4D
QGIS
Microsoft  Office
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