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Resumo

Em tempos desafiadores, a XIII Bienal se apresenta como oportunidade única para abordar
as questões ambientais, sociais, raciais, econômicas e políticas que foram amplificadas - e
abertamente reveladas - pela pandemia, que evidenciou de forma sem precedentes como
pessoas e lugares estão profundamente conectados - por meio de sistemas alimentares,
sistemas de mobilidade urbana, espaços privados e públicos, negócios, serviços educacionais
e institucionais, meio ambiente, crise climática, migração... Seja em Wuhan, Nova York, na
Avenida Paulista ou nas comunidades locais de São Paulo, todos nós somos afetados - de
várias maneiras, em diversos níveis.
Diante deste cenário, a XIII Bienal convida a des-cobrir arquitetura, discutindo - em um
sentido mais amplo – sua contribuição vital para a elaboração e manutenção desses sistemas
e processos – que se dá por meio de decisões feitas durante o decorrer de qualquer projeto,
em todas suas etapas. As obras serão exibidas sob a ótica do impacto social, humano e
ambiental de uma perspectiva circular, incluindo concepção, construção, habitação, uso e
reutilização.
Em 2022, quando a XIII Bienal for inaugurada, um ‘novo normal’ estará em vigor. Na
imaginação coletiva, um sentimento de como estamos conectados. Essa nova compreensão
da nossa realidade oferece uma oportunidade única de mudança. #emconexão levantará
questionamentos, destacando o impacto da arquitetura e discutindo como podemos
projetar melhores sistemas para vidas humanas, para comunidades e para o meio ambiente.
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Proposta Curatorial
O contexto da XIII Bienal
Historicamente, as pandemias provocaram a evolução da arquitetura e do planejamento
urbano das cidades. As epidemias moldaram as cidades e incentivaram a instalação de
infraestrutura e serviços que elevaram os padrões de vida. Muitas das melhorias urbanas
da Renascença na Europa durante o século 14 foram geradas pelo enfrentamento à
peste bubônica. Também na Europa, durante a industrialização, foram desenvolvidas
regulamentações para as moradias levando em consideração luz natural e ventilação
como medidas preventivas às doenças respiratórias. No século 19, as epidemias de cólera
introduziram os modernos sistemas de saneamento urbano. Mudanças que supostamente
pretendiam ‘higienizar a cidade’ promoveram o deslocamento de pessoas e o aumento
dos preços das habitações. No século 20, surtos de tuberculose, febre tifoide, poliomielite
e gripe espanhola fomentaram um novo planejamento urbano baseado na remoção das
habitações informais e na reforma dos cortiços. Epidemias são reconhecidas historicamente
juntamente com as contribuições dos olhares de profissionais como médicos, enfermeiras e
a arquitetura hospitalar como fontes de inspiração à estética limpa da arquitetura moderna.
Historicamente, as pandemias trouxeram mudanças.
A pandemia de COVID-19 do século 21 já alterou notavelmente a esfera urbana: o número
de pessoas movimentando-se caiu em vários locais, durante algum tempo, para níveis
significativamente baixos e o trabalho em casa tornou-se o novo normal - para a minoria
com recursos para fazê-lo. Em muitas das comunidades do Rio, São Paulo, Mumbai
e Johanesburgo, tal discussão é considerada um luxo. Além disso, a falta de acesso a
serviços essenciais como água, moradia e saúde tem exacerbado o desafio de responder
de forma eficaz ao vírus em muitas cidades, impossibilitando o cumprimento de ordens
de confinamento. A incerteza tornou-se uma preocupação diária de milhões de pequenas
empresas e trabalhadores que atuam em grandes centros urbanos. Muitos trabalhadores de
baixa renda mesmo com o medo de adoecer, tiveram que continuar trabalhando pelo receio
de perder seus empregos, mesmo que informais, gerando a insegurança de poder alimentar
e abrigar suas famílias. A pandemia de 2020 revelou injustiça.
A exigência de distanciamento social - ou distanciamento físico - proposto por órgãos de
saúde pública para evitar a disseminação do vírus, desencadeou o rápido desenvolvimento
de novas ferramentas digitais, como aplicativos móveis de auto-verificação de saúde,
aplicativos de quarentena ou mesmo a adoção de drones para desinfetar grandes áreas
urbanas em algumas cidades. Em Seul, a coleta de dados pessoais permitiu o rastreamento
de contatos e, mesmo com essas medidas sendo intrusivas e de alguma forma controversas,
promoveram uma restrição menos severa ao movimento de seus habitantes. Em Wuhan,
China, grupos de saúde ofereceram suporte online a indivíduos negligenciados, fornecendo
orientação médica, aconselhamento psicológico e orientação sobre como prevenir infecções
e manter a saúde durante a quarentena. A regulamentação da telemedicina foi rapidamente
implementada, permitindo consultas não presenciais, para que as pessoas pudessem evitar
os serviços de saúde lotados. A pandemia mostrou oportunidades e desafios de um mundo
virtualmente conectado.

Dados da cidade do final de março mostram que as viagens no sistema de ônibus de São
Paulo caíram consideravelmente, em até 75%; as viagens no metrô de Nova York caíram
mais de 90%. Em muitas cidades, as ruas foram convertidas em zonas de pedestres,
provocando a necessidade da negociação com os espaços destinados para carros. Áreas
de estacionamento, terrenos vazios, lotes em desuso estão sendo reconfigurados para que
as pessoas possam ganhar mais espaço. O fechamento de empresas, escritórios e escolas
e o aumento do desemprego, provocaram não só uma mudança nos espaços públicos e
privados, mas também nos nossos hábitos: o aumento da adoção do ensino à distância,
das compras online e dos serviços de entrega, e as residências abarcando outras funções
e programas além de uma alta demanda de acesso ao espaço ao ar livre. ‘Não vamos
descartar a maneira como temos construído arquitetura e cidades. Mas, conforme nosso
mundo se move mais rápido e se torna mais interconectado, precisamos adotar um novo kit
de ferramentas com opções que sejam mais flexíveis, holísticas e responsáveis’, conforme
destacado pelo especialista em planejamento urbano Richard Sennett A pandemia alterou
nossos hábitos e questionou nosso verdadeiro acesso a espaços e serviços.
O olhar #emconexão
Com Reconstrução #emconexão, a XIII Bienal incentiva a abertura de novos canais de
diálogos entre áreas centralizadas e não centralizadas da cidade de São Paulo. Diante do
atual cenário, #emconexão deve assumir um significado amplo abrangendo questões
ambientais, sociais, raciais, econômicas - questões evidenciadas pela pandemia. A
pandemia revelou, de uma forma sem precedência, como pessoas, regiões e sistemas estão
intrinsecamente conectados – espaços privados e públicos, negócios, serviços educacionais
e institucionais, o meio ambiente, a crise ambiental, migração – fatores que geram impacto
em pessoas e regiões de todo o mundo em diversas maneiras e escalas.
‘Somos designers de sistemas e designers de processos. As decisões que tomamos sobre
o meio construido, os materiais que escolhemos, o força trabalhadora que constroi, nos
impactam e estão relacionados com o nosso bem estar, nossa saúde. Somos responsáveis
pelo impacto das nossas escolhas.’ Michael Murphy, arquiteto, MASS Design Group.
Cada projeto oferece a oportunidade de revelar um fragmento deste mundo conectado em
que vivemos. Os projetos podem nos ensinar sobre os impactos ambientais – por exemplo,
como a extração e transporte de materiais afetam o microclima e o ecosistema. Podem
também nos ensinar sobre efeitos psicológicos em usuários e no imaginário coletivo de
uma cidade ou comunidade. Projetos podem ainda iniciar uma discussão sobre questões
relacionadas ao trabalhador durante a fabricação, transporte, e construção – oferecendo
uma melhor compreensão dos impactos humanos e sociais da arquitetura e a nossa
responsabilidade nesse processo. A partir da compilação de vários projetos e perspectivas,
podemos começar a traçar um quadro mais completo de como sistemas estão conectados e
refletir na abrangente ação do arquiteto durante o projetar.
A XIII Bienal abordará o impacto de projetos sob uma perspectiva circular, incluindo
concepção, construção, habitação, uso e reutilização. Seja no âmbito ambiental, social,
ou humano, #emconexão fará perguntas ousadas, destacando o impacto da arquitetura e
discutindo como podemos projetar sistemas melhores para vidas humanas, comunidades e
o meio ambiente.

Exposições
As Exposições #emconexão irão unir o digital - espaço virtual - ao analógico - espaço físico,
em estreita colaboração com a organização Pacto Pelas Cidades Justas. Diversos meios
de comunicação levarão a XIII Bienal a um público amplo e diverso. #emconexão usará as
fachadas dos prédios da Avenida Paulista para projeções em tempo real das comunidades
locais - Jardim Guarani, Jardim Pantanal, Parque Pinheirinho D’Água, Jardim Lapenna e
Parque Novo Mundo. Ao mesmo tempo, projeções em tempo real da Avenida Paulista
serão exibidas nessas mesmas comunidades. Essas projeções retratarão pessoas e espaços
de maneira instigante, com o intuito de provocar novos modos de ver em como estamos
conectados. Instalações somadas a mensagens estrategicamente exibidas pela cidade irão
inspirar discussões na esfera pública; meios gráficos serão utilizados para dar suporte às
intervenções. Uma análise mais aprofundada do impacto da arquitetura estará presente
em diversos espaços públicos e culturais, centros comunitários e equipamentos urbanos
da Avenida Paulista e das comunidades locais, com fotografias, vídeos, arte-instalações,
maquetes, performances. Por meio de convocatórias abertas e convites, trabalhos
selecionados de urbanistas, arquitetos, artistas, designers, pesquisadores, estudantes e
profissionais de diversas áreas contribuirão com o conteúdo e as discussões das exposições.

Intervenções Urbanas Temporárias
As intervenções urbanas temporárias de #emconexão abordam o conceito de partes
e todo. As intervenções – partes – serão dispersas por localidades da Avenida Paulista
e áreas selecionadas das comunidades locais. Essas instalações móveis pop-up podem
ser combinadas em diferentes configurações (partes-todo) onde um evento ocorrerá. O
movimento e procissão de peças pela cidade contribuirá para a dinâmica das intervenções.

Legado Permanente
#emconexão fará parceria com organizações nas comunidades locais para projetar partes
que serão montadas em um todo permanente pós-Bienal para atender a uma de suas
necessidades identificadas.

Conferências/Palestras/Oficinas
A XIII Bienal aproveita algumas das estratégias de conferência online recém-adquiridas como
um amplificador para projetar e promover o evento em todo o mundo. Com uma mistura
de participantes presenciais e online, esta Bienal irá enriquecer a troca de experiências e
ideias, incluindo participantes remotos, de vários continentes. Essa abordagem aumentará
o alcance do evento, reduzirá custos, será mais ecologicamente consciente (reduzindo a
emissão de carbono das viagens) e permitirá um conteúdo promovido por uma rede de
colaboradores de vários lugares. Incluirá arquitetos, planejadores, sociólogos, filósofos,
líderes comunitários, artistas, historiadores de arte e arquitetura relevantes, estudantes
entre outros.

Inclusividade
A XIII Bienal tem como objetivo captar um público mais abrangente e diversificado e, da
mesma forma, apresentar o trabalho de uma representação mais ampla.

O espaço em branco criado pela incerteza
Nós vimos
Calçadas conectadas pelo vazio
Fragmentos da cidade – juntos
(Des) igualdade
Pessoas (des) conectadas

E se
Nascesse uma consciência coletiva mais profunda?
Uma responsabilidade revigorada com o meio ambiente e as experiências humanas
emergisse?
Começássemos a formular perguntas pungentes para um futuro conectado mais
significativo?
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Cronograma

Orçamento

Equipe e Estrutura Organizacional

Os membros da equipe curatorial são Luciana Varkulja (Responsável), Fernanda Oppermann
e Jose Herrasti.
Luciana Varkulja é brasileira, arquiteta, urbanista, pesquisadora e educadora.
Colabora em projetos, pesquisas e leciona atelier de projeto com foco no impacto da
economia compartilhada na arquitetura, no urbanismo e na mobilidade urbana. Em suas
pesquisas mais recentes, Luciana está investigando como arquitetos e designers podem
aprender com os sistemas alimentares e com as práticas de manejo florestal, a fim de
engajar em uma abordagem mais sustentável e responsável durante o processo de desenho
e escolha de materiais. Atualmente, ela está liderando um projeto com a AIA LA e a USC
Initiative to Eliminate Homelessness, buscando modelos de inovação para habitação.
Como colaboradora, trabalhou na reforma do Píer de Coney Island em Nova York após o
furacão Sandy, implementando a substituição do ipê previamente utilizado por madeira
plástica reciclada, propondo o uso da madeira tropical recuperada nos bancos e outros
mobiliários do píer. Sob sua prática, uma arquitetura & design, ela trabalhou no desenho
e construção de uma escola em Bamako, Mali, e colaborou com a Columbia GSAPP no
projeto de um espaço educacional em Joanesburgo, na África do Sul. Luciana foi designer de
várias exposições do Museu de Arte Contemporânea da USP, como Prêmios Bienais, Olhar
Contemporâneo e Hiroshima, no Pavilhão da Bienal no Parque Ibirapuera. Ela também foi
uma das designers da exposição Dada na National Gallery of Art, em Washington, DC.
Fernanda Oppermann é arquiteta brasileira. Junto com Jose Herrasti, ela fundou Mutuo
a partir de seu desejo mútuo de transpassar os limites da arquitetura, encontrando novas
formas mais acessíveis de construção, expandindo o papel dos arquitetos, promovendo a
inclusão social e criando uma arquitetura que impactasse socialmente as cidades.
Fernanda está atualmente trabalhando com o Crystal Bridges Museum of American Art em
uma exposição sobre novas soluções habitacionais.
Ela participou da exposição ‘2020 Built by Women Los Angeles’ na Beverly Willis Architecture
Foundation.
Fernanda desenhou e fez a curadoria da contribuição de Mutuo para a exposição ‘Every.
Thing.Changes.’ para o Los Angeles Forum of Architecture and Urban Design, projeto que
integrou instalações de cinco jovens arquitetos.
Com Eric Owen Moss Architects (EOM), Fernanda atuou como principal designer para a
exposição ‘If not now, when?’ na Galeria Sci_Arc em Los Angeles e no MAK Center em
Viena, ambos em 2009. Ainda com EOM, Fernanda foi a designer e editora do ‘Eric Owen
Moss Construction Manual’ publicado no mesmo ano. A monografia apresenta desenhos de
projeto, a engenharia e a construção de 40 obras durante 20 anos de atuação do escritório.

Jose Herrasti é arquiteto mexicano, fundador e diretor de Mutuo.
Ele tem pesquisado e desenvolvido sistemas de construção de design acessível e soluções
rápidas para habitação e colaborado na criação de espaços construídos que atendam aos
desafios complexos da cidade.
Jose foi o responsável pela equipe curatorial de Eric Owen Moss para o pavilhão Austríaco da
Bienal de Veneza em 2010, ‘Austria Under Construction’. A exposição apresentou trabalhos
de arquitetos Austríacos contemporâneos em cidades ao redor do mundo, e projetos de
arquitetos internacionais atuantes na Áustria. Jose coordenou a fabricação da instalação e a
montagem da mostra.
Junto com Fernanda, Jose está atualmente colaborando com o Crystal Bridges Museum of
American Art em uma exposição para novas soluções habitacionais.
Jose é o vice-presidente do Los Angeles Forum of Architecture and Urban Design. O LA
Forum promove o diálogo entre o design e o ambiente construído por meio de uma
programação pública que abrange exposições, palestras e publicações.
A equipe curatorial trabalhará em conjunto com o IABsp no planejamento e coordenação
geral da XIII Bienal na seleção de profissionais para a prestação de serviços de produção
executiva e comunicação. A equipe também colaborará com o IABsp na concepção e
execução das atividades de pesquisa e laboratórios, e na integração do programa da Bienal
em sua dimensão educacional.
A equipe curatorial será responsável pela coordenação das seguintes equipes:
Design de Exposições
A equipe de Design da Exposição desenvolverá o design das exposições sob a orientação da
equipe curatorial.
Design Gráfico
A equipe de Design Gráfico criará a identidade da Bienal e produzirá a publicação da XIII
Bienal. O catálogo incluirá textos institucionais, textos curatoriais, registros fotográficos,
arquivos técnicos, a lista completa e detalhada de expositores, palestrantes, panelistas,
pesquisadores, entidades e instituições que participaram da XIII Bienal, entre outras
informações relevantes.
Mídia e conteúdo
A equipe de mídia e conteúdo promoverá, distribuirá e documentará a Bienal.
Este grupo será fundamental para a exposição #emconexão.
Construção e Manutenção
A equipe de construção e manutenção irá montar, manter e desmontar a exposição.
Plano de comunicação e divulgação
Os eventos da XIII Bienal serão anunciados e divulgados por meio de sites, redes sociais
e mídia impressa. O alcance das comunicações incluirá chamadas públicas, a abertura da
Bienal, conferências, palestras e workshops.
A presença online será um meio importante para esta Bienal. Sabendo do seu potencial para
conectar - ainda mais afirmado pela pandemia - o uso das comunicações digitais ampliará
nosso alcance e promoverá uma valiosa troca de experiências e ideias.

Currículo dos Membros da Equipe Curatorial

uma arquitetura & design
Luciana Varkulja - Fundadora e Diretora
Educação
Columbia University GSAPP, Nova York, 2012 – Master in Science, Advanced Architectural Design
Universidade de São Paulo, 2002 – Bacharel em Arquitetura e Urbanismo
Experiência Profissional
uma arquitetura & design (2004 até o presente)
Los Angeles, Califórnia, São Paulo, Brasil
AECOM, Designer Sênior (2018)
Los Angeles, Califórnia
SOM (Skidmore, Owings and Merrill), Arquiteta Sênior (2017)
Los Angeles, Califórnia
Allied Works Architecture, Arquiteta e Designer de Projetos (2013-2016)
Portland, Oregon
LTL Architects, Arquiteta (2013)
Nova York, Nova York
Columbia University GSAPP, Pesquisadora e Designer (2012)
Nova York, Nova York
KPG Design Studio, Arquiteta e Designer de Projetos (2006-2010)
Washington DC.
Galeria Nacional de Arte, Designer de Exposições e Arquiteta (2005-2006)
Washington DC.
Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, Designer de Exposições e Arquiteta (2004-2005)
São Paulo, Brasil
Progen Projetos, Arquiteta (2001-2004)
São Paulo, Brasil
Ensino

University of Southern California, School of Architecture – Professora (2017- até o presente)
CalPoly Pomona, Department of Architecture – Professora (2018)
Otis College of Art and Design, Department of Architecture – Professora sênior (2017 até o
presente)
Columbia University, Barnard College – Associada de ensino (2011-2012)
Corcoran School of Art and Design – Professora convidada (2011-2012)
Museu de Arte Contemporânea de São Paulo – Professora (2004-2005)

Associações
L.A. Forum (Los Angeles Forum for Architecture and Urban Planning) – Membro do Grupo de
Diretores (2021-)
AIA (American Institute of Architects) – Membro Associado
AWA+D (Association for Women in Architecture and Design) – Diretora do programa de
suporte e defesa da mulher em arquitetura em Los Angeles
Architecture Lobby – Membro
Architecture League of New York – Membro
USC Initiative to Eliminate Homelessness – Líder de Projeto de Pesquisa sobre Habitação em
Los Angeles
Instituto Brasileiro de Arquitetos – Membro e Arquiteto Registrado
Projetos Selecionados
No Limite, documentando as soluções adotadas por lojas e serviços durante a pandemia
uma arquitetura & design (2020-2021)
Pesquisa, documentação e catalogação fotográfica e de desenhos das lojas de bairros em São
Paulo.
Everytable, vários locais. uma arquitetura & design com Chun Studio (2019-2020)
O objetivo de Everytable é redefinir o cenário alimentar nos ‘desertos alimentares’ a preços
competitivos com fast food em Los Angeles e outras regiões.
ConRAC LAX, Aeroporto Internacional de Los Angeles. AECOM (2018)
Desenvolveu o documento de viabilização e uso futuro do projeto, elaborando alternativas
com a mudança do programa do projeto considerando o impacto do avanço tecnológico na
mobilidade urbana. Los Angeles, Califórnia.
Plano Diretor do Blaisdell Center. AECOM (2018)
Plano diretor e renovação e redesenho da Sala de Concertos (2,150 cadeiras) e áreas de
suporte e serviço. Honolulu, Hawaii
UCSB San Joaquin. SOM (2017)
Edifício de habitação estudantil, 2.500 m2. Goleta, Santa Bárbara, CA
Pavilhão de Artes Cênicas. SOM (2017)
Pavilhão de artes cênicas, 3.250 m2. Loyola Marymount University. Los Angeles, Califórnia
1320 Broadway. Allied Works Architecture (2014-2016)
Edifício de escritórios. 24.000 m2. Portland, Oregon
Ohio Veterans Memorial and Museum. Allied Works Architecture (2014-2016)
Museu e Memorial, 5.000 m2. Colombus, Ohio
Pacific Northwest College of Art PNCA. Allied Works Architecture (2015)
Renovação de edifício dos correios para fins educacionais (escola de arte), 12.500 m2.
Portland, Oregon
Escola rural em Bamako. uma arquitetura & design (2014-2017)
Edifício educacional para o Centro Cultural Ko Falen. 70 m2. Bamako, Mali.
Coney Island’s Steeplechase Pier. LTL Architects (2013)
Iniciativa de reconstrução pós- Furacão Sandy. Redesenho e renovação urbana. 3.300 m2
Nova York, Nova York.
The Warehouse, Art 321. Casper Artists Guild. uma arquitetura & design (2010-2012)
Renovação de galpão para fins educacionais (escola de arte). 1.750 m2. Casper, Wyoming.
Union Station Bicycle Transit Center. KGP Design Studio (2007-2009)
Estacionamento para bicicletas. 160 m2 para promover formas sustentáveis de transporte.
Washington, DC.
Melhorias em escolas. Trabalho voluntário. Votorantim Metais (2001-2003)
Programa de voluntariado. São Paulo, Brasil

Bolsas e Premiações
AIA, Portland – Prêmio de Excelência em Design (2015) – PNCA. Allied Works Architecture
NYCity Design Commission – Prêmio de Excelência em Design (2013) – Steeplechase Pier. LTL
Architects
Columbia University GSAPP – Prêmio William Kinne Traveling Fellowship (2012)
AIA, Washington, DC – Prêmio de Excelência em Design (2010) – Union Station Bicycle
Transit Center. KGP Design Studio
Design Within Reach – 1º Prêmio, Concurso de Design, Washington, DC (2009) – Paulistano
Uncovered
Lampadia Foundation – Fellowship, National Gallery of Art, Washington, DC (2005-2006)
Fundação Bienal – Menção Honrosa, 25ª Bienal Internacional de São Paulo (2001) – Design
de Cartaz
CNPQ Capes – Ministério da Educação do Brasil, Universidade de São Paulo (1997-1998) –
Bolsa de Iniciação Científica
Competições Selecionadas
Metropolitan Museum Renovação e Expansão. Com Allied Works Architecture (2015)
Concurso para uma expansão de 17.000 m2 do museu MET, Nova York, Nova York.
AIA LA 2x8 Exposição de Estudantes de arquitetura. Finalista, Desenho da Exposição (2017
e 2018)
Lost Spaces (2015) Proposta de desenho urbano sustentável. Calgary, Canada
Stitch AIA Portland (2014) Proposta de desenho urbano sustentável. Portland, Oregon
MoMA PS1 Far Rockaways (2013) Proposta de desenho urbano sustentável considerando a
elevação do nível do mar, NY, NY
Tokyo Fashion Design Museum International Competition (2010) Proposta para museu,
Tokyo, Japão
Paulistano Uncovered, Design Within Reach. 1o Lugar (2009) Proposta de desenho
industrial (cadeira)
Exposições / Eventos / Instalações
Idealização e moderação de Painel sobre Habitação em Los Angeles (2020) AIA LA 2x8
Exposição de Estudantes de Arquitetura
Idealização e moderação do painel Arquitetas Negras em Los Angeles (2020) AWA+D
Diretora de Programas
Idealização e moderação de painel sobre Discriminação de Gênero nos Espaços Urbanos
em tempos de COVID (2020) AWA+D Diretora de Programas
‘contex(n)t’. Luciana Varkulja at USC SoA (2019)
Série de exposições que mostra o trabalho de professores juntamente com uma seleção de
projetos de alunos de seu estúdio, criando conexões entre pedagogia e prática.
Ina (2016) Exposição fotográfica. Curadoria, design e instalação. Portland, Oregon.
Dada, National Gallery of Art. Washington, DC (2005-2006)
Design da sala Hannover e instalação em escala real evocando o Merzbau de Kurt Schwitter.
Hiroshima: Testemunhos e Diálogos, Museu de Arte Contemporânea de São Paulo (20042005)
Designer de exposição. A exposição é um diálogo entre os desenhos dos sobreviventes da
bomba e a coleção de arte contemporânea do museu.
Premios Bienais (2004)
Designer da exposição. A mostra contou com obras da Bienal Internacional de São Paulo.
Publicações Selecionadas
PLOT, COOKBOOK (2019) ‘Aprendendo com Chefs: um Manifesto Arquitetônico‘.
Arquitectura Viva (2016) ‘Ina’, exposição fotográfica. Por Silvia Perea
Fundação Deste (2012) Publicação e exposição. Fundação DESTE. Atenas, Grécia
Abstract Columbia University (2012) Projeto de estúdio selecionado para publicação. GSAPP,
Columbia University

MUTUO
Fernanda Oppermann - Diretora
Educação
USC Ross Minority Program in Real Estate, 2017 – Programa Executivo em
Empreendimentos Imobiliários
University of Southern California, 2005 – Mestrado em Arquitetura
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil, 2000 – Bacharel em Arquitetura
Experiência Profissional
MUTUO. Diretora (2012 até o presente)
Los Angeles, Califórnia
James Dayton Design (2010-2011)
Minneapolis, MN
4rmu + la (2010)
St. Paul, MN
Eric Owen Moss Architects (2007-2009)
Culver City, Califórnia
Johnson Fain Partners (2005-2007)
Los Angeles, Califórnia
Associações
ULI (Urban Land Institute) – GROW Program de mentoria liderado pela Women’s Leadership
Initiative (2018)
USC Initiative to Eliminate Homelessness – Grupo de Trabalho de Voluntários em Tipologias
de Habitação (2017)
AIA (American Institute of Architects) – Membro
Projetos Selecionados
Chicano Art Museum. MUTUO com Urb-in (2020-)
Novo edifício de uso misto com um museu de arte Chicana de 1.000 m2 e 25 unidades
habitacionais em Los Angeles.
Sunset Boulevard Gateway. MUTUO com Studio-MLA (2020-)
Equipe selecionada para projetar 3 ‘Gateways’ e visão para a Sunset Strip.
Self Help Graphics. MUTUO com Smith-Clementi (2020-)
Sede da SHG. Self Help Graphics é uma organização sem fins lucrativos de Boyle Heights, Los
Angeles, dedicada à produção, interpretação e distribuição de serigrafia e outras mídias de
arte de artistas Chicana/o e Latinx.
Boyle Tower. MUTUO com Urb-in (2018-2021)
Adição de uma pequena torre de 5 micro unidades habitacionais usando o espaço disponível
próximo a um edifício existente. Caixas de concreto pré-moldado - atualmente sendo usados 
para projetos de infraestrutura - fornecem a estrutura para o edifício.
Camulos Accessory Dwelling unit (ADU). MUTUO (2017-2019)
Unidade de habitação acessória feita de unidades de concreto pré-moldado, este projeto é o
plano piloto que serviu como um precursor do projeto Boyle Tower.
DUO, Sistema residencial com paineis pré-fabricados. MUTUO (2017-)
Sistema com diferentes configurações feito com painéis pré-fabricados. A ideia é poder
produzir pequenas habitações com eficiência e rapidez.
Del Norte. MUTUO (2017-)
Quatro casas em uma encosta em Mount Washington, Los Angeles, CA.
Hollywood Media District Master Plan. MUTUO (2018-)
Plano diretor para uma área de 98 hectares de Los Angeles. O Hollywood Media District é
uma zona comercial e industrial adjacente a Hollywood. O projeto visa adensar, incorporar
usos residenciais e uma sequência de espaços públicos significativos que dão uma identidade
ao bairro.

Southwest Museum Masterplan. MUTUO (2017-)
Plano diretor para uma adição de 1.100 m2 ao histórico Southwest Museum em Mount
Washington, Los Angeles.
O projeto contempla três esquemas diferentes para uma adição ao edifício histórico.
Tun Balam Masterplan. MUTUO (2016)
Masterplan e projeto para um desenvolvimento de 180 unidades residenciais em Quintana
Roo, México
North Shore Park Pavilion. MUTUO (2014-2018)
O pavilhão fica em um parque em uma comunidade agrícola de imigrantes no Vale Coachella.
O parque foi concebido por nosso cliente, KDI, uma organização sem fins lucrativos que cria
espaços significativos em comunidades carentes por meio do design colaborativo.
Prêmios
AIA | LA – 2020 Citiscapes Citation Award – North Shore Pavilion
Chicago Athenaeum / European Center 2020 International Award – Boyle Tower
AIA | LA – 2019 Presidential Honor Award – Prática Emergente
AIA | LA – 2018 Next LA Honor Award – Boyle Tower
Competições Selecionadas
Fly Ranch – Land Art Generator (2020)
Competição para explorar abordagens inovadoras e visionárias ao uso da terra e a
oportunidade de imaginar um novo portfólio de soluções para energia, água, alimentos,
abrigo e lixo zero em um ambiente desértico próximo ao local do evento Burning Man.
Expansão do Museu do Meio Ambiente do Rio de Janeiro (2011)
Concurso para um novo museu do meio ambiente no Rio de Janeiro.
Exposições / Eventos / Instalações / Livros Selecionados
Crystal Bridges Museum of American Art (2022)
Mutuo foi convidado para desenvolver um conceito de habitação sustentável para uma
exibição no museu.
USC Generation Next (2020)
Apresentações de projetos por graduados selecionados.
Beverly Willis Architecture Foundation – Built by Women Los Angeles (2020)
North Shore pavilion
LA Forum for Architecture and Urban Design – Every Thing Changes (2020)
Uma exibição durante a pandemia questionando equidade, injustiça racial e como criar
projetos expositivos no contexto atual.
Se não agora, quando? (2009) - Eric Owen Moss Architects
Fernanda fez parte da equipe de design, fabricação e instalação de uma complexa
instalação na Galeria SCI-Arc em Los Angeles.
Publicações Selecionadas
USC Initiative to Eliminate Homelessness (dezembro de 2020)
‘Trojan women help create new guide for innovative housing’, de Matthew Lee
Abitare (1 de fevereiro de 2020)
‘Wonderland in Hollywood’, de Ilaria Mazzoleni
Metalocus (26 de dezembro de 2019)
‘Wonderland Houses’, de Ines Lalueta
VoyageLA (24 de setembro de 2019)
‘Meet Trailblazer Fernanda Oppermann’
Archinect (30 de julho de 2018)
‘Mutuo brings Mexican and Brazilian perspectives to LA’s Architecture Milieu’, de Paul
Petrunia

MUTUO
Jose Herrasti - Diretor
Educação
Columbia University GSAPP, Nova York, 1997 – Master in Science, Advanced Architectural Design
Universidad Cristobal Colon, Veracruz, México, 1993 – Bacharel em Arquitetura
Experiência Profissional
MUTUO. Diretor (2011-presente)
Los Angeles, Califórnia
Eric Owen Moss Architects (2001-2011)
Culver City, Califórnia
Hellmuth, Obata + Kassabaum (2000-2001)
Cidade do México, México / San Francisco, Califórnia
Roberto Sheinberg (1995)
Cidade do México, México
Gernman Herrasti y Asociados (1993-1994)
Cidade do México, México
Ensino

CalPoly Pomona, Department of Architecture – Professor (2015-2017)

Associações
L.A. Forum (Fórum de Los Angeles para Arquitetura e Urbanismo) – Vice-presidente (2021)
AIA | LA (American Institute of Architects, Los Angeles) – Presidente do Comitê de Alcance
Politico (2020)
NAHR (Nature, Art & Habitat Residency, Bergamo, Itália) – Membro do Conselho (2019-presente)
USC (University of Southern California) – Colaboração com a USC Initiative to Eliminate
Homelessness
Projetos Selecionados
Chicano Art Museum. MUTUO com Urb-in (2020-)
Novo edifício de uso misto com um museu de arte Chicana de 1.000 m2 e 25 unidades
habitacionais em Los Angeles.
Sunset Boulevard Gateway. MUTUO com Studio-MLA (2020-)
Equipe selecionada para projetar 3 ‘Gateways’ e visão para a Sunset Strip.
Self Help Graphics. MUTUO com Smith-Clementi (2020-)
Sede da SHG. Self Help Graphics é uma organização sem fins lucrativos de Boyle Heights, Los
Angeles, dedicada à produção, interpretação e distribuição de serigrafia e outras mídias de arte
de artistas Chicana/o e Latinx.
Boyle Tower. MUTUO com Urb-in (2018-2021)
Adição de uma pequena torre de 5 micro unidades habitacionais usando o espaço disponível
próximo a um edifício existente. Caixas de concreto pré-moldado - atualmente sendo usados para
projetos de infraestrutura - fornecem a estrutura para o edifício.
Camulos Accessory Dwelling unit (ADU). MUTUO (2017-2019)
Sistema com diferentes configurações feito com painéis pré-fabricados. A ideia é poder produzir
pequenas habitações com eficiência e rapidez.
DUO, Sistema residencial com paineis pré-fabricados. MUTUO (2017-)
Sistema com diferentes configurações feito com painéis pré-fabricados. A ideia é poder produzir
pequenas habitações com eficiência e rapidez.
Del Norte. MUTUO (2017-)
Quatro casas em uma encosta em Mount Washington, Los Angeles, CA.

Hollywood Media District Master Plan. MUTUO (2018-)
Plano diretor para uma área de 98 hectares de Los Angeles. O Hollywood Media District é
uma zona comercial e industrial adjacente a Hollywood. O projeto visa adensar, incorporar
usos residenciais e uma sequência de espaços públicos significativos que dão uma identidade
ao bairro.
Southwest Museum Masterplan. MUTUO (2017-)
Plano diretor para uma adição de 1.100 m2 ao histórico Southwest Museum em Mount
Washington, Los Angeles.
O projeto contempla três esquemas diferentes para uma adição ao edifício histórico.
Tun Balam Masterplan. MUTUO (2016)
Masterplan e projeto para um desenvolvimento de 180 unidades residenciais em Quintana
Roo, México
North Shore Park Pavilion. MUTUO (2014-2018)
O pavilhão fica em um parque em uma comunidade agrícola de imigrantes no Vale Coachella.
O parque foi concebido por nosso cliente, KDI, uma organização sem fins lucrativos que cria
espaços significativos em comunidades carentes por meio do design colaborativo.
Residências da Wonderland Avenue. MUTUO (2013-2019)
Três residências adjacentes em Hollywood Hills, Los Angeles, CA
Leon Gallery. MUTUO (2012)
Galeria de arte em El Paso, TX
Prêmios
AIA | LA – 2020 Citiscapes Citation Award – North Shore Pavilion
Chicago Athenaeum / European Center 2020 International Award – Boyle Tower
AIA | LA – 2019 Presidential Honor Award – Prática Emergente
AIA | LA – 2018 Next LA Honor Award – Boyle Tower
Competições Selecionadas
Fly Ranch – Land Art Generator (2020)
Competição para explorar abordagens inovadoras e visionárias ao uso da terra e a
oportunidade de imaginar um novo portfólio de soluções para energia, água, alimentos,
abrigo e lixo zero em um ambiente desértico próximo ao local do evento Burning Man.
Expansão do Museu do Meio Ambiente do Rio de Janeiro (2011)
Concurso para um novo museu do meio ambiente no Rio de Janeiro.
Exposições / Eventos / Instalações / Livros Selecionados
Crystal Bridges Museum of American Art (2022)
Mutuo foi convidado para desenvolver um conceito de habitação sustentável para uma
exibição no museu.
LA Forum for Architecture and Urban Design – Every Thing Changes (2020)
Uma exibição durante a pandemia questionando equidade, injustiça racial e como criar
projetos expositivos no contexto atual.
A + D (Museu de Arquitetura e Design) (2020)
The Future of Space, exposição digital.
Austria Under Construction. Pavilhão austríaco, Bienal de Arquitetura de Veneza (2010) –
Eric Owen Moss Architects
Jose fez parte da equipe curatorial da contribuição Austríaca para a Bienal de Arquitetura de
Veneza. A exposição apresentou o trabalho de arquitetos Austríacos contemporâneos em
cidades ao redor do mundo e o trabalho de arquitetos internacionais atuantes na Áustria.
Se não agora, quando? (2009) – Eric Owen Moss Architects
Jose fez parte da equipe de design, fabricação e instalação de uma complexa
instalação na Galeria SCI-Arc em Los Angeles.

Publicações Selecionadas
Abitare (1 de fevereiro de 2020)
‘Wonderland in Hollywood’, de Ilaria Mazzoleni
Metalocus (26 de dezembro de 2019)
‘Wonderland Houses’, de Ines Lalueta
Archinect (30 de julho de 2018)
‘Mutuo brings Mexican and Brazilian perspectives to LA’s Architecture Milieu’, de Paul
Petrunia

#SUSTAINABILITY
#ECOLOGIA
#SOCIALINEQUALITY
#ATRISK
#ENDOFLIFE
#DISPARIDADE
#PRIVILEGE
#CLEANWATER
#LESSPOLLUTION
#BREAK
#POWERFULCOMMUNITIES
#ADAPTABILIDADE
#FLEXIBILITY
#MULTIDISCIPLINARITY
#FACT
#ISSUE
#IMPACTO
#SOLUTION
#SUPERIMPOSITION
#SPLICE
#LAND
#CONNECTION
#LISTENING
#COMUNIDADES
#SPACES
#GATHERING
#CRISIS
#IDENTIDADE
#MIGRATION
#RECOGNITION
#BLURRYLINES
#CONSUMISMO

#THRESHOLD
#STREETSCAPE
#STOREFRONT
#DIALOGO
#PLACE
#APPROACH
#COLETIVO
#TRANSLATION
#FORM
#TOGETHER
#PERTENCIMENTO
#PARTICIPATION
#DISPLACEMENT
#PERCEPTION
#INCLUSAO
#MOBILIDADE
#MOBILE
#FORESIGHT
#FUTUREPROOFING
#FUTUREREADY
#STORYTELLING
#HYBRIDIZATION
#LOCAL
#PARTE
#ANALOG
#DISCONNECTED
#TODO
#DIGITAL
#REDUCED
#RELOCATED
#REPURPOSED

#EMCONEXÃO

CRONOGRAMA 13ª BIA

-

#emconexão
2021

3

PRÉ-PRODUÇÃO
Pesquisa de Curadoria
Planejamento/Cronograma
Checagem do Orçamento
PRODUTO 01: Proposta de Co-Curadoria Detalhada e Ajustada

PRODUÇÃO
PRODUTO 02: Projeto de Co-Curadoria e Desenvolvimento dos editais
para as chamadas abertas (confirmação de convidados, contratação
de equipes, planejamento de mídia)
Chamadas Abertas
PRODUTO 03: Projeto Final da Curadoria (resultados das chamadas,
textos e materiais finalizados)
Produção da Exposição
Identidade Visual
Expografia e Sinalização
Divulgação
Montagem

PÓS-PRODUÇÃO
Design de Publicação
PRODUTO 04: Relatório Final e Publicação
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ORÇAMENTO 13ª BIA - #emconexão
ITEM

DESCRITIVO

1
1.1.1

PRÉ-PRODUÇÃO

1.1.2

Equipes Técnicas auxiliares à Curadoria Selecionada

1.1.3

Chamadas Abertas

1.1.4

Projeto Expográfico

1.1.5

Projeto de Comunicação Visual

2
2.1

Curadoria Selecionada

Espaço físico e necessidades estruturais prévias

2.1.2

Equipe técnica

2.1.3

Conteúdo

2.1.4

Logística

Convidados

2.2.2

Logística

Convidados

2.2.2

Logística

Despesas Operacionais

2.4.2

Encargos

Sinalização e Comunicação Visual da Exposição

2.5.2

Divulgação

2.6
2.6.1

EVENTOS
Abertura

3
3.1
3.1.1
3.1.2

PÓS-PRODUÇÃO
PUBLICAÇÃO
Diagramação
Impressão

3.2.1

R$ 25,000.00
R$ 25,000.00

R$ 670,000.00

• Montagem da cenografia – material e mão de obra
• Projeto elétrico
• Material para as intervenções temporárias
• Locação de equipamentos (de luz, de som, de projeção, etc)
• Montagem e desmontagem de trabalhos
• Montagem e desmontagem das intervenções temporárias
• Instalação de sinalização e da comunicação visual
• Montagem da iluminação
• 3 carregadores por 4 dias
• 12 Diárias de Manutenção
• Material para as intervenções temporárias
• Material para as obras selecionadas
• Produção de obras selecionadas
• Revisão e tradução de textos
• Acessibilidade
• Fretes e pequenos transportes;
• Armazenagem de obras

R$ 160,000.00

R$ 60,000.00

R$ 220,000.00

R$ 75,000.00

• Remuneração de 2 conferencistas
• 4 passagens internacionais (ida e volta)
• 5 diárias de hospedagem
• 5 diárias de per diem
• Seguro Viagem
• Tradução Simultânea das Conferências
• Transcrição das Conferências
• Tradução da Transcrição das Conferências.

R$ 35,000.00

R$ 10,000.00

• Remuneração de 10 palestrantes nacionais
• Remuneração de 1 palestrante internacional
• 4 passagens internacionais (ida e volta)
• 2 passagens nacionais (ida e volta)
• 5 diárias de hospedagem
• 5 diárias de per diem
• Seguro Viagem
• Tradução simultânea das Palestras e Oficinas
• Transcrição das Palestras e Oficinas
• Tradução da Transcrição Palestras e Oficinas.

R$ 45,000.00

R$ 10,000.00

• Compra de Materiais Diversos
• Correio/Remessas
• Motoboy
• Transporte das Equipes
• Taxas e impostos
• Alvarás, certificados, laudos, liberações, etc.
• Direitos Autorais e Cessão de Imagem
• ECAD
• Seguro de responsabilidade civil
• Encargos trabalhistas

R$ 10,000.00

R$ 17,000.00

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

2.5.1

3.2

R$ 15,000.00

ADMINISTRATIVO

2.4.1

2.5

R$ 50,000.00

PALESTRAS E OFICINAS

2.2.1

2.4

R$ 110,000.00

CONFERÊNCIAS

2.2.1

2.3

VALOR ESTIMADO
R$ 225,000.00

• 3 curadores por 15 meses
• 1 pesquisador por 4 meses
• 4 colaboradores por 3 semanas
• 1 estagiário por 15 meses
• 5 jurados por 2 meses para chamada de projeto expográfico
• 10 jurados por 1 mês para chamada de comunicação visual
• Pró-labore para os vencedores da chamada de projetos
• Projeto expográfico
• Elaboração da identidade visual da 13ª Bienal;
• Projeto de comunicação visual expositiva
• Projeto visual do site
• Diagramação de peças gráficas para divulgação da 13ª Bienal (banners,
cartazes, redes sociais, etc)

PRODUÇÃO
EXPOSIÇÃO E INTERVENÇÕES TEMPORÁRIAS

2.1.1

2.2

DETALHAMENTO (EM TÓPICOS)

• Textos de parede
• Legendas
• Materiais diversos
• Banners
• Cartazes

• Bebida, comida, e serviço

R$ 4,000.00
R$ 4,000.00

R$ 20,000.00
R$ 105,000.00

• Diagramação de publicação digital e impressa com 150 páginas
• Impressão de 1000 exemplares

R$ 40,000.00
R$ 30,000.00

• Cobertura em foto e vídeo dos eventos da 13ª Bienal
• Registro fotográfico da exposição
• Streaming das conferências e das palestras e debates
• Vídeo-síntese

R$ 35,000.00

REGISTRO
Cobertura

R$ 1,000,000.00

