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Resumo 
 
(Im)permanência como Ação - Uma proposta em Dois Atos é a proposta para a 13ª Bienal Internacional de 
Arquitetura de São Paulo da curadora finlandesa Juulia Kauste, da curadora brasileira Beatriz Rocha e do 
curador holandês Jorn Konijn. A proposta consiste em dois atos: 
 

1. Dez casos em tribunais públicos encenados de forma teatral investigando a suposta neutralidade de 
dez edifícios específicos. Eventualmente, agregado em uma exposição crescente. 
 

2. Uma série de intervenções temporárias, projetadas por equipes de arquitetos brasileiros e 
internacionais, destacando o poder do temporário. Além disso, eventualmente, agregadas em uma 
exposição. 

 
A investigação no primeiro ato visa orquestrar uma discussão sobre o papel da arquitetura em uma ampla 
gama de vários problemas sociais. O segundo ato consiste em uma série de intervenções temporárias em 
escala leve a serem encenadas na Avenida Paulista apresentando um programa com curadoria de projetos que 
têm potencial para iniciar a transformação a partir do enquadramento das coisas de uma maneira diferente, 
através das intervenções. Essas intervenções serão executadas por arquitetos brasileiros e internacionais. O 
segundo ato também contém uma série de programas específicos para os bairros elencados, a serem 
desenvolvidos em colaboração com ONGs locais que têm a capacidade de alcançar as pessoas em 
determinadas partes selecionadas da cidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Introdução 
 
Esta proposta para a 13ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo consiste em dois atos: 
 

1. Dez casos de tribunais públicos encenados teatralmente investigando a suposta neutralidade de 
edifícios. Eventualmente, agregados em uma exposição crescente. 

2. Uma série de intervenções temporárias, projetadas por equipes de arquitetos brasileiros e 
internacionais, destacando o poder do temporário. Eventualmente, agregadas em uma exposição. 
 

Os dois atos são descritos a seguir. 
 
Ato 1. A testemunha, o cúmplice e o infrator 
 
Introdução 
Há décadas, a Avenida Paulista em São Paulo tem sido o local central para protestos na cidade, com 
repercussão e impacto nacional. Seja um protesto contra o aumento dos preços das passagens para o 
transporte público, um protesto pró-impeachment contra a presidente Dilma ou um protesto anti-Bolsonaro, a 
Avenida Paulista é o local designado para diversas manifestações. Em particular, o vão do Museu de Arte 
Moderna de São Paulo - MASP (Lina Bo Bardi, 1968) tornou-se o destino prático - e portanto também 
simbólico - de início e concentração das pessoas que irão protestar. E porque se tornou um local tão crucial 
para essas manifestações, o local e o edifício desenvolveram um significado simbólico extra, além de seu 
significado original, de um edifício público icônico e histórico. Pode-se até argumentar que uma manifestação 
diante do MASP tem uma maior impacto. O mesmo protesto em qualquer rua aleatória do Brasil não tem o 
poder simbólico ou a forte presença na mídia que o prédio traz, fazendo do museu uma espécie de marco 
nacional dessas manifestações, simbolizando a importância delas, com cobertura garantida da mídia em todo 
o país. 
 
Os edifícios são neutros? 
Com isso, o prédio passa a fazer parte e ser uma testemunha do grande número de manifestações que lá 
ocorreram. A partir dessa noção, nos perguntamos: o prédio se torna cúmplice na argumentação do protesto? 
Se sem o edifício, o protesto não seria tão forte ou relevante, isso significa que o prédio torna-se culpado por 
cumplicidade na causa do protesto? E de acordo com esses levantamentos... quão neutros são os edifícios 
afinal? E quem dá forma ao seu significado simbólico? Quais são os processos que geram a percepção 
compartilhada de seu significado? 
 
A primeira parte desta proposta - A testemunha, o cúmplice e o infrator- investiga a suposta neutralidade dos 
edifícios e os agentes que contribuem para moldar o significado simbólico dos edifícios em nossa percepção 
coletiva deles como parte da paisagem de uma cidade. Ao investigar e discutir o papel do edifício, 
pretendemos obter uma melhor compreensão da questão mais ampla em jogo, uma vez que um protesto é o 
resultado de uma dinâmica social mais ampla. Faremos isso focalizando com maior profundidade o papel que 
dez edifícios específicos desempenharam em dez situações recentes de protestos, crises ou levantes. 
 
Como? 
Em 10 processos encenados de forma teatral em um tribunal público, que duram uma noite cada, os edifícios 
serão julgados e, no final da noite, um júri público decidirá se o edifício é ou não culpado. Ao organizar esses 
casos em tribunais públicos, gostaríamos de abordar e debater ainda mais as questões relevantes aos casos. 
 
Ao trazer esses edifícios para debate para um público variado, com base no papel que eles podem ou não 
desempenhar em variados processos políticos, pretendemos analisá-los para além de suas características 
espaciais e programáticas, questionando a arquitetura e o olhar de seu criador do edifício através de uma 
outra perspectiva. Abaixo segue uma lista de 12 edifícios que gostaríamos de colocar em julgamento, cada um 
simbolizando uma questão específica. Possivelmente, os casos 2 ou 3 podem não ser passíveis de 
julgamento, então teríamos 9 ou 10 tentativas no total. Os casos representam uma ampla gama de tipologias, 



demonstrando que qualquer tipo de edifício pode assumir um forte senso de poder simbólico, não apenas 
edifícios que são projetados para representar poder ou autoridade de algum tipo na sociedade. 
 

1. Vírus Covid-19 - Em julgamento: Huanan Seafood Wholesale Market, Wuhan, China; 
2. Racismo - Em julgamento: o supermercado em Powderhorn Park, Minneapolis, em frente ao qual 

George Flloyd foi assassinado; 
3. (Pré-) Bolsonarismo - Em julgamento: apartamento triplex - supostamente pertencente ao 

ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva - Guarujá, Brasil; 
4. Bolsonarismo: O assassinato de Marielle Franco - Em julgamento: Condomínio Vivendas da Barra - Rio 

de Janeiro, Brasil; 
5. Trumpismo - Em julgamento: The Capitol Building, Washington, D.C., EUA; 
6. Supremacia branca - Em julgamento: Mesquita de Al Noor - Christchurch, Nova Zelândia; 
7. Terrorismo islâmico - Em julgamento: Discotheque Bataclan, Paris, França; 
8. Brexit - Em julgamento: The House of Dominic Cummings, um estrategista político britânico, ex-diretor 

da Vote Leave, uma organização responsável pela saída do Reino Unido da UE; 
9. Apartheid - Em julgamento: barreira israelense na Cisjordânia; 
10. (Técnico) Negligência - Em julgamento: Ponte de Gênova, Gênova, Itália. 

 
Alternativas possíveis caso uma das opções acima não seja viável: 
 

11. Propagação de teorias da conspiração - Em julgamento: a sede do Facebook, Instagram e Twitter, Vale 
do Silício, EUA; 

12. Evasão fiscal / Desigualdade financeira crescente - Em julgamento: escritórios de edifícios bancários 
em Amsterdam Zuid-As, Holanda. 
 

Execução 
Os julgamentos serão realizados em 5 fins de semana, durante o período da Bienal. Os atores e atrizes 
trabalharão em colaboração com advogados e advogadas para investigar o caso. Muitos dos preparativos 
serão feitos em uma fase preparatória - coleta de evidências, ensaios com atores, repetições... para 
eventualmente serem encenados em uma noite. Em cada fim de semana serão realizadas duas provas. Além 
das palestras e depoimentos, os edifícios serão 
representados por uma maquete 1:15, fotos, relatos de testemunhas, clipes de mídia, reações dos usuários e, 
possivelmente, do arquiteto. 
 
Exposição crescente 
Os julgamentos serão gravados e as gravações serão incluídas na apresentação final de cada um dos 
processos judiciais dos edifícios. Após cada julgamento, o caso se tornará parte da exposição crescente “A 
Testemunha, o Cúmplice e o Infrator”, que aumentará semanalmente e após 5 semanas estará concluída. 
 
Localização 
O local dos tribunais pode ser discutido com a organização. Os locais preferidos seriam SESC Paulista, Centro 
Cultural São Paulo, Casa do Povo ou Escola de Cidade. Estamos, claro, abertos a qualquer sugestão de locais 
para esses eventos. 
 
Ato 2. O poder do temporário 
 
Introdução 
O segundo ato toma como ponto de partida a ideia de mudança a partir do ponto em que os corpos ocupam e 
atuam em um espaço; e como essa ocupação de um determinado espaço por diferentes corpos afeta o 
espaço e como pode mudar nossa percepção dele. Qual corpo ocupa um espaço faz uma grande diferença no 
processo de leitura, vivência e compreensão do espaço. Que corpos são esses? De onde eles vêm, qual sua 
idade? Qual sua cor, gênero, situação financeira? Onde eles moram e trabalham? Qual é a razão de estarem 
naquele espaço particular? Todos esses aspectos são decisivos para a forma como esses espaços serão 



ocupados, quando, e quais as possíveis reações a essa ocupação por diversos agentes sociais, políticos ou 
meios de comunicação. 
 
Os espaços de nossas cidades hoje estão constantemente sendo remodelados tanto pelas ações de 
planejadores e designers, quanto pelas práticas das pessoas que os utilizam em seu dia a dia. Nesse contexto, 
as intervenções temporárias podem ter uma influência duradoura, redefinindo o foco, abrindo novas formas de 
ver algo. Frequentemente, acordamos para ver um edifício ou um espaço na cidade somente depois que algo 
sobre ele muda e os realça para torná-los visíveis para nós.  
 
As mudanças podem ser relativamente pequenas ou significativas. Por exemplo, quando um edifíciono entorno 
de uma praça é envolvido por um andaime para reparo, a aparência de toda a praça é alterada. Ou, muitas 
vezes, só se nota que costumava haver uma árvore parada ao longo da rua quando a árvore é cortada e deixa 
um espaço vazio em seu lugar. Ou quando um novo caminhão de comida aparece em uma esquina, pode nos 
levar a mudar nossa rotina diária e parar para comer alguma coisa ou pegar uma xícara de café para viagem. 
Ativadas e percebidas através das maneiras como as pessoas usam e ocupam o espaço da cidade, 
intervenções temporárias de vários tipos enraízam mudanças locais e enquadram a cidade de forma diferente. 
Elas acabam inscrevendo mudanças no espaço da cidade, e passam a fazer parte da nossa vivência individual 
desta, e deixam rastros que ressoam por muito tempo na nossa memória coletiva. Dessa forma, intervenções 
temporárias de caráter transitório podem desempenhar um papel importante na transformação de nossas 
cidades. 
 
O papel que edifícios significativos passaram a desempenhar como pano de fundo para protestos é um 
exemplo dessa dinâmica. Mediados por imagens veiculadas nas notícias e compartilhadas nas redes sociais, 
passaram a possuir um forte poder simbólico no processo de mudança. Assim como as intervenções 
temporárias, os protestos também são formas de iniciar a mudança. O protesto faz uso da permanência 
relativa dos edifícios, enquanto as intervenções espaciais temporárias demonstram que mesmo o ambiente 
construído é na verdade mais maleável do que tendemos a pensar. 
 
O temporário e a cidade 
A cidade em constante fluxo é um fenômeno global de nossos tempos, desafia o pressuposto da permanência 
das estruturas urbanas. O temporário e o transitório são importantes agentes de mudança e geralmente têm 
um impacto de maior longo prazo do que esperaríamos. Economias em rede, interdependências globais 
crescentes e o impacto da pandemia durante o ano passado são exemplos de padrões que caracterizam 
nossas cidades hoje. Eles não são apenas fragmentados, mas também se reconfiguram constantemente. 
Reconhecer o temporário como parte integrante da cidade coloca o foco nos aspectos de transição que são 
uma parte importante do processo de reconstrução da cidade. 
 
O espaço da cidade contemporânea é constantemente desafiado por uma incerteza natural e política. Os 
ambientes urbanos estão enfrentando pressões internas e externas na forma de desafios econômicos, sociais 
e ecológicos aos quais precisam ser capazes de responder. A experiência recente da pandemia tornou 
evidente que a mudança e o inesperado são onipresentes. Os fluxos de movimento humano estão tornando 
nossas cidades cada vez mais interconectadas globalmente, os desastres naturais estão assumindo uma 
escala sem precedentes e a economia é desafiada por crises econômicas consecutivas. Em resposta, a forma 
física das cidades está se transformando. Está se tornando mais maleável, mais fluída e mais aberta a 
mudanças. O espaço da cidade é rapidamente ajustado e reprogramado por meio de novas atividades não 
necessariamente planejadas. É necessária uma apreciação do aspecto do temporário e do transitório como 
uma parte importante da dinâmica de mudança nas cidades. Para transformar desafios em oportunidades, é 
fundamental compreender e facilitar a atuação das pessoas na formação das paisagens temporárias de 
nossas cidades. 
 
Hoje, nossa experiência diária como membros de comunidades, tanto localmente quanto em um contexto 
global mais amplo, foi muito influenciada pelas várias restrições e limitações estabelecidas em resposta à 
pandemia de Covid-19. Ao mesmo tempo, uma consciência crescente do impacto de nossas ações no meio 
ambiente está nos chamando a reconsiderar nossas maneiras de conduzir nossas vidas diárias. Existem forças 



que nos levam a estar mais internalizados e a nos concentrar em nosso entorno imediato e nas comunidades 
próximas. No entanto, as conexões entre o local e o global continuam a se tornar cada vez mais densas, cada 
vez mais entrelaçadas e cada vez mais presentes como uma parte inseparável de nossas vidas diárias. Nossas 
formas tradicionais de ver o mundo estão sendo desafiadas e nossas práticas comuns colocadas em questão. 
 
No contexto contemporâneo, o potencial das intervenções arquitetônicas temporárias no espaço da cidade 
ganha um novo sentido de relevância como força transformadora da sociedade. As oportunidades de 
transformar a experiência urbana das pessoas nas comunidades locais por meio de intervenções 
arquitetônicas temporárias de escalas variadas são inúmeras e podem ser encontradas em quase qualquer 
contexto urbano. 
 
Isso já é visível na Avenida Paulista, a beleza e a importância do temporário aparecem aqui em escala micro a 
macro ao mesmo tempo; seja no cotidiano da ocupação de suas calçadas e esquinas, seja em grandes 
marcos e manifestações. Atuando como um pólo que atrai oportunidades, as pessoas vêm de longe e aplicam 
sua própria maneira de ocupar determinado espaço ao longo da avenida, o que faz de seus quase três 
quilômetros de percurso um grande acervo de diferentes tipos de eventos e um leque rico de expressões. 
 
No Ato 2. O Poder do Temporário, gostaríamos de enfatizar os potenciais que podem ser abertos por tal 
abordagem. O programa proposto é composto por seis componentes que se complementam. É possível 
dimensionar o programa, limitando o número dos componentes propostos a serem realizados. 
 

1. Uma série de intervenções temporárias em escala leve a serem encenadas na Avenida Paulista 
apresentando um programa com curadoria de projetos que têm um potencial para iniciar a 
transformação como resultado de enquadrar as coisas de forma diferente através da intervenção. Os 
projetos são realizados por meio de um programa de matchmaking, seja ele escolhido a partir de uma 
chamada de projetos ou com curadoria a convite, conectando arquitetos brasileiros a arquitetos 
internacionais. 
 

2. Uma série de programas específicos de bairro a serem desenvolvidos em colaboração com ONGs 
locais que têm a capacidade de conectar pessoas em partes selecionadas da cidade. Servindo como 
contatos, as ONGs desempenhariam um papel importante em facilitar a realização desta parte do 
programa e na identificação de pessoas que poderiam estar interessadas em se envolver. Com o 
envolvimento das pessoas que vivem na vizinhança, ideias para intervenções temporárias em escala 
leve seriam desenvolvidas para abordar questões que são relevantes para elas e para a comunidade. O 
processo e as metodologias para criar esses programas podem ser ajustados de acordo com cada 
bairro. 

 
Áreas que já foram especificadas pela Bienal na chamada de propostas como locais onde projetos 
integrados de transformação urbana e ambiental estão sendo desenvolvidos em diálogo com as 
comunidades locais, em parceria com o Pacto pelas Cidades Justas, proporcionariam um foco natural 
para o desenvolvimento das intervenções temporárias em diferentes bairros da cidade: Jardim Guarani, 
Jardim Pantanal, Parque Pinheirinho D'Água, Jardim Lapenna e Parque Novo Mundo. 

 
Pensar nas relações entre esses programas e intervenções nos dois pólos de atuação da Bienal - 
Avenida Paulista e nos bairros elencados - é também pensar os caminhos que ligam esses lugares, 
como e por que as pessoas os percorrem, seja nos deslocamentos diários para trabalho, ou de forma 
mais esporádica para acessar mais opções de lazer no fim de semana. Esses caminhos conectivos 
estão de maneira essencial relacionados a questões que formam um terreno comum para todos os 
diferentes bairros, como a memória, seja por meio da experiência pessoal ou como parte da memória 
coletiva, e como percebemos as diferentes paisagens da cidade.  

 
A utilização de cartografias que busquem mapear esses possíveis percursos e seus pontos de 
interesse, através do olhar de quem os percorre cotidianamente, pode constituir um poderoso 
instrumento na formulação de intervenções, reconhecendo a capacidade que esses percursos têm de 



se constituir uma memória individual e coletiva ainda que apenas pela passagem por estes lugares e 
paisagens, sem necessariamente acessá-los. 

 
Os programas propostos a serem realizados em colaboração com os atores locais dos bairros vão 
responder a questões que já estão em desenvolvimento nessas comunidades e colocá-los em diálogo 
com os eixos de interesse propostos pela Bienal. Que tipo de memória é construída quando você vê 
uma cidade em movimento? Que permanências e impermanências são percebidas nesses caminhos? 
Como a relação entre natureza e espaço construído muda ao longo desses caminhos? Quão 
importante é isso para qualificar os espaços públicos centrais e periféricos? 
 
Abordando a questão do direito ao espaço da cidade, as intervenções temporárias em escala leve nos 
bairros estenderiam o programa para além da Avenida Paulista. Com seu caráter enraizado localmente, 
eles ajudariam a envolver as pessoas na cidade de forma mais ampla com o tema da Bienal. 
Documentados e apresentados na divulgação e comunicação dos eventos da bienal, eles trariam um 
aspecto importante para a discussão em torno do tema da democracia e do direito ao espaço. 

 
3. As intervenções temporárias na Avenida Paulista e nos bairros específicos de São Paulo estarão 

documentadas e incluídas na exposição O Poder do Temporário. Apresentar também projetos de 
intervenções temporárias em diferentes lugares do mundo na exposição é uma oportunidade de 
conectar os exemplos locais, brasileiros e internacionais, e colocá-los em um diálogo entre si. 
 

4. A exposição é acompanhada por um simpósio e uma publicação, o que nos permite desenvolver 
ainda mais a troca de ideias sobre o tema do poder do temporário. Um simpósio internacional com um 
grupo curado de palestrantes representando diferentes partes do mundo convidados a compartilhar 
seus conhecimentos e experiências relacionadas a projetos de intervenções temporárias no espaço da 
cidade proporcionaria uma plataforma de discussão e debate para os profissionais. A publicação, por 
sua vez, permite documentar o leque de programações e discussões que se desdobram ao longo da 
Bienal. 
 

5. Envolvendo instituições educacionais, proporíamos às escola de arquitetura locais a realização de 
um seminário sobre o tema das intervenções arquitetônicas temporárias no espaço da cidade, com a 
proposta de desenvolvimento de propostas individuais de intervenção, escolhendo uma ou duas a 
serem realizadas de forma colaborativa com os participantes do seminário. Elas podem estar ligados 
aos projetos específicos do bairro, serem expostas nesses locais, ou serem apresentadas em 
exposição na própria instituição participante. 

 
6. Por último, o projeto é acompanhado por uma conta ativa no Instagram sobre o poder do temporário, 

onde convidamos pessoas de todo o mundo a se engajarem no projeto, compartilhando suas 
experiências de diferentes partes do mundo por meio de imagens. As intervenções temporárias a 
serem exibidas em São Paulo seriam documentadas e compartilhadas nesta conta do Instagram 
através de uma curadoria.Vários canais de mídia social podem ser utilizados para expandir ainda mais 
o diálogo internacional e também para atingir uma variedade de públicos diferentes. 

 
Localização 
As intervenções ocorrerão em espaço público da cidade, assim como a exposição deverá ocorrer em local de 
acesso público. Mais uma vez, este poderia ser um local a ser discutido com a organização, como o SESC 
Paulista, o Centro Cultural São Paulo, a Casa do Povo ou a Escola de Cidade. Claro, estamos abertos a 
qualquer sugestão de locais para esses eventos. 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
Imagem 1 

https://outraspalavras.net/movimentoserebeldias/galeria-brasil-nas-ruas/ 
Imagem 2 e 3 

 Instalações “Re-Creation”, por OOPEAA, originalmente criadas para a Bienal de Arquitetura e Urbanismo de Hong Kong 
Shenzhen em 2013-2014. Fotos por Ugo Carmeni.  

 

https://outraspalavras.net/movimentoserebeldias/galeria-brasil-nas-ruas/


Equipe Curatorial 
 
Esta proposta é escrita por Juulia Kauste (Finlândia), Beatriz Rocha (Brasil) e Jorn Konijn (Holanda). Kauste, 
Rocha e Konijn falam uma linguagem internacional no discurso arquitetônico, mas também são muito 
diferentes uns dos outros, vindos de diferentes origens culturais. Kauste e Konijn trabalharam juntos na Bienal 
de Arquitetura Urbanística de Hong Kong e Shenzhen Bi-City em 2013, quando Konijn era um dos curadores. 
Junto com a diretora de criação dessa Bienal, Konijn convidou Juulia Kauste para uma exposição especial e 
apresentação. Desde então, Kauste e Konijn permaneceram em contato para explorar mais projetos 
arquitetônicos curatoriais. 
Rocha e Konijn se conhecem desde o simpósio acadêmico The Irritant Principle of Renewal: 100 Years of Aldo 
& Hannie van Eyck (O princípio irritante da renovação: 100 anos de Aldo & Hannie van Eyck) na TU Delft em 
2018, onde ambos apresentaram artigos sobre o trabalho de Aldo e Hannie van Eyck. Konijn e Rocha também 
mantiveram contato depois disso. 
 
Beatriz Rocha 
 
Beatriz Carvalho da Rocha é arquiteta e urbanista, baseada em São Paulo, atuando em diferentes campos da 
profissão. Colaborou com importantes escritórios do país no desenvolvimento de projetos de diferentes 
escalas. Entre eles estão AlephZero - vencedor do RIBA International Prize Winner 2018 com a obra Moradas 
Infantis de Canuanã, Estúdio Gustavo Utrabo e atualmente, Arquitetura Nacional. Entre os projetos 
reconhecidos nacional e internacionalmente que tiveram sua colaboração estão as Coberturas no Xingu, Casa 
em Amparo e a Indústria Comunitária da Amazônia. 
 
Em 2018, apresentou artigo no simpósio acadêmico The Irritant Principle of Renewal: 100 Years of Aldo & 
Hannie van Eyck (O princípio irritante da renovação: 100 anos de Aldo & Hannie van Eyck) na TU Delft, com 
artigo entitulado Spirals of time: between Aldo van Eyck and Lina bo Bardi (Espirais do tempo: entre Aldo van 
Eyck e Lina bo Bardi), que apresentava relações entre os arquitetos de acordo com a influência de 
cosmologias de origem africanas em suas formulações teóricas e práticas. 
 
É formada com bolsa PROUNI pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, e para além de sua atuação na área 
projetual de edifícios, busca levar sua capacidade profissional para pesquisar e atuar projetualmente em 
territórios periféricos como os em que nasceu e cresceu, na extrema Zona Leste de São Paulo. Se interessa 
pelas manifestações culturais e sociais desses territórios e como elas se refletem na ocupação e construção 
desses espaços. Se destacam a apresentação de pesquisa no Atelier Ensaios Urbanos com proposição para 
qualificação urbana em áreas de risco, mais precisamente o córrego do Tijuco Preto; e participação na 
organização, ainda como estudante, do Workshop Internacional WAT Unesco Tiquatira, que pesquisou e 
propôs ações para comunidades e territórios ao longo do córrego e Parque Tiquatira, na Zona Leste de São 
Paulo. 
 
Posteriormente, parte dos trabalhos do Workshop se desdobrou na formação do Grupo de Pesquisa Questões 
Urbanas, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde é pesquisadora desde então. O grupo tem como 
objetivo pesquisar e elaborar um plano de bairro para o Jardim Piratininga, também na Zona Leste de São 
Paulo. 
 
Juulia Kauste 
 
Juulia Kauste é curadora e especialista independente em consultoria de arquitetos e designers. Atualmente 
baseada em Helsinque, Finlândia, ela trabalha internacionalmente com base em sua forte rede internacional de 
colaboradores. As questões relacionadas com o espaço público urbano e as dinâmicas de sustentabilidade 
social, cultural e ecológica estão no centro dos seus interesses pessoais. É uma profissional experiente com 
fortes habilidades como educadora e comunicadora tanto no ensino acadêmico quanto na criação de 
conteúdo como produtora, curadora, editora, autora e palestrante. Possui um histórico comprovado de 
liderança organizacional e arrecadação de fundos. Em seu trabalho como diretora de instituições culturais 
(Museum of Finnish Architecture 2010-2018 e Finnish Cultural Institute em Nova York 1997-2010), ela liderou 



organizações em períodos de grandes mudanças. Organizou eventos públicos de várias escalas e iniciou 
vários programas inovadores dando boas-vindas à oportunidade de trabalhar em locais não convencionais e ir 
para onde a arquitetura e as pessoas estão. Atuou como membro do júri em concursos e prêmios de alto 
padrão profissional, incluindo o Prêmio Mies van der Rohe de Arquitetura Contemporânea Europeia em 2017 e 
o Prêmio Europeu de Espaço Público Urbano em 2012, 2014 e 2016. É palestrante frequente em fóruns 
profissionais bem como um excelente editor de publicações. Como curadora e produtora experiente, ela traz 
para o projeto sua experiência em desenvolvimento sustentável, sociologia urbana e colaboração internacional. 
 
Juulia Kauste tem vasta experiência na curadoria de exposições de arquitetura e atuando como comissária, 
por exemplo, para o Pavilhão Nórdico na La Biennale di Architettura em Veneza em 2012 e 2018, e para o 
Pavilhão Finlandês em 2014 e 2016, bem como em contribuir como parceiro de conteúdo criando exposições 
para a Bi-City Bienal de Urbanismo e Arquitetura em Shenzhen e Hong Kong em 2013 e 2015. Ela tem ampla 
experiência na produção de eventos e exibições itinerantes. Por exemplo, ela foi diretora de Eero Saarinen 
Shaping the Future, um projeto de pesquisa de dez anos com uma equipe de pesquisa internacional de alto 
perfil, resultando em uma monografia abrangente e uma exposição internacional apresentando o trabalho 
pioneiro do arquiteto altamente reverenciado. Produziu e curou uma ampla gama de exposições de 
arquitetura, por exemplo Transformação: Para um Futuro Mais Sustentável em 2015 e a exposição Outra 
Generosidade apresentada na Bienal de Veneza em 2018. Atuou também como membro do conselho e 
membro do comitê diretor para vários eventos, organizações e fundações, por exemplo, o 13º Simpósio 
Internacional Alvar Aalto em 2015, o Conselho Nacional de Artes da Finlândia e a Fundação Internacional de 
Design para a Capital Mundial do Design, Helsinque 2012. É também uma educadora experiente com 15 anos 
de ensino na a New School University Parsons School of Design e o Eugene Lang College em Nova York 
oferecem uma ampla gama de cursos com foco em sociologia urbana, dinâmica do multiculturalismo, teoria 
crítica e história da arquitetura e design. 
 
Jorn Konijn 

Jorn Konijn é curador e escritor de arquitetura e design baseado em Amsterdã, Holanda. Foi curador de várias 
exposições, como Unsolicited Architecture for the International Architecture Biennale of Sao Paulo 2011, a 
premiada exposição Housing with a Mission para a Urbanism & Architecture Bi-City Biennale de Hong Kong e 
Shenzhen 2011. Em 2013 foi curador da Bienal Bi-City de Urbanismo e Arquitetura de Hong Kong e Shenzhen 
2013. Em 2015, foi nomeado curador da 5ª Bienal Brasileira de Design. Permaneceu trabalhando no Brasil 
como curador do programa cultural oficial holandês durante os Jogos Olímpicos Rio de Janeiro 2016, um 
projeto de intercâmbio multidisciplinar de um mês intitulado Hobra. Atualmente, é Chefe de Programa da 
Dutch Design Week, o maior festival anual de design do Norte da Europa. Além disso, Konijn está escrevendo 
um doutorado no Departamento de História da Arquitetura da Universidade Técnica de Eindhoven, sobre as 
exposições de Aldo e Hannie van Eyck. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estrutura Organizacional 

Publicação 
 
As bienais em geral são caras e é difícil encontrar um orçamento substancial. Um dos primeiros elementos de 
uma bienal que costuma ser cortada por motivos financeiros é o catálogo. Isso é lamentável, pois é muito 
importante documentar não só o trabalho da bienal em si, mas tudo o que a compõe (atividades, workshops, 
palestras etc.). Acreditamos que é essencial ter um catálogo impresso, bem como uma ‘gravação’ digital da 
bienal completa. Em uma conversa inicial, a Editora Cobogó demonstrou interesse em produzir e publicar o 
catálogo da bienal. Para a distribuição digital, acreditamos que é mais fácil - e financeiramente mais viável - 
usar as plataformas de mídia social existentes. 

Comunicações 

A comunicação da bienal é tão importante quanto a própria bienal, e merece atenção especial. Tanto o Ato 1 
quanto o Ato 2 têm potencial para atrair uma ampla gama de públicos diferentes, mas para ambos os Atos 
estamos visando um público diferente. 

Em geral, definimos vários grupos de visitantes diferentes em nossa comunicação: 

- Arquitetos profissionais e planejadores urbanos, designers, artistas (nacionais e internacionais) 
- Estudantes de arquitetura, estudantes de design, estudantes de arte (nacionais e internacionais) 
- Formuladores de políticas / políticos 
- Organizações de defesa 
- Público interessado em cultura 
- Audiência Geral 

Em primeiro lugar, vamos chegar a esses grupos por meio de nossos próprios meios de comunicação, que 
consistem em: 

- Mídia social (Instagram / Facebook / Snapchat etc. 
- Mídia tradicional (brochuras, folhetos, impressão) 
- Anúncios impressos / comerciais na web / rádio etc. 
- Site do IAB e canais de mídia social do IAB; canais de mídia de outras organizações. 

Para isso, gostaríamos de usar os canais de e-mail das entidades IAB (e possivelmente CAU). 

Em segundo lugar, gostaríamos de lançar campanhas específicas de mídia social para enfocar o Ato 1, 
destinadas a estudantes e profissionais de jornalismo, estudos políticos e teatro. Para o Ato 2, nosso objetivo é 
atingir arquitetos profissionais e estudantes de arquitetura em todo o Brasil. 

Além das formas tradicionais de comunicação mencionadas acima, gostaríamos de criar uma série de 
podcasts e eventos de rádio online sobre arquitetura e urbanismo, não apenas como forma de comunicação, 
mas também para registrar e distribuir o conteúdo da bienal. Podem ser entrevistas com os vários curadores, 
arquitetos ou planejadores urbanos envolvidos na bienal. Jorn Konijn tem muita experiência com rádio de 
arquitetura, apresentando já mais de um ano de entrevistas e discussões sobre arquitetura no Operator Radio 
de Rotterdam. 

A equipe responsável por isso também lidará especificamente com a abordagem da imprensa, como edição de 
mensagens (mídia), relações públicas e listas de imprensa, parceiros fornecidos com pacotes de comunicação 
e os recursos adequados para implementar ações, processo de reportagem (recortes de imprensa, 
estatísticas, alcance e similar). Além disso, eles também podem produzir seus próprios conteúdos, como 
newsletters digitais, blogs e artigos de imprensa disponíveis, entrevistas com os participantes. Eles também 
serão responsáveis pela filmagem e fotografia. 



Despesas 
Nossa proposta para a Co-Curadoria da Bienal de Arquitetura de São Paulo 2019 é um programa ambicioso 
com dois atos principais, apresentações teatrais, oficinas e duas exposições. Isso requer um grande 
orçamento. Para o orçamento alocado da bienal, já podemos realizar uma versão parcial da proposta. No 
entanto, com nossa rede e experiências anteriores em arrecadação de fundos, estamos convencidos de que 
podemos arrecadar fundos adicionais. Nossos contatos com as várias embaixadas internacionais, consulados 
e fundos culturais internacionais, como o Prince Claus Fund, a Graham Foundation e financiadores culturais 
como o Instituto Goethe, Alliance Française e Pro Helvetica, são muito fortes. Além disso, gostaríamos de 
captar recursos privados também. Sabemos como é complicado captar recursos por meio de leis de redução 
de impostos como a Lei Rouanet, mas gostaríamos de explorar as possibilidades. Como precaução, a 
captação de recursos ocorrerá nos primeiros 7 meses, após possível aprovação da proposta. Após os 7 meses 
iniciais de desenvolvimento e captação de recursos, faremos um recálculo financeiro e basearemos nosso 
plano final de execução do programa nos recursos disponíveis naquele momento. 

Portanto, gostaríamos de trabalhar com três cenários de financiamento: 

- Cenário básico: O geral do qual trabalhamos com o valor dado da bienal 

- Cenário positivo: este cenário contém o valor geral com recursos adicionais de embaixadas, consulados 
internacionais e recursos culturais. Nossa estimativa é que possamos levantar entre R $200.000,00 e R 
$300.000,00 com essas possibilidades. 

- Cenário extra: Os dois cenários anteriores com patrocínio privado adicionado. Este é o cenário mais 
ambicioso e no cenário mais positivo vamos arrecadar R$ 200.000,00 adicionais com este patrocínio. 

 



MODELO-CRONOGRAMA

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pesquisa de Curadoria X X X X X X X X

Planejamento/Cronograma X X X

Checagem do Orçamento X X X

PRODUTO 01: Proposta de Co-Curadoria Detalhada e Ajustada 
X X X

PRODUTO 02: Projeto de Co-Curadoria e Desenvolvimento dos editais 
para as chamadas abertas (confirmação de convidados, contratação de 
equipes, planejamento de mídia) X X X X X X X X

Chamadas Abertas não aplicável

PRODUTO 03: Projeto Final da Curadoria (resultados das chamadas, 
textos e materiais finalizados) X X X X

Produção da Exposição X X X

Identidade Visual X

Expografia e Sinalização X X X

Divulgação X X X X

Montagem X

Design de Publicação X X X X X

PRODUTO 04: Relatório Final e Publicação X X

PÓS-PRODUÇÃO

CRONOGRAMA 13ª BIA [NOME DA PROPOSTA]

2021 2022

PRÉ-PRODUÇÃO

PRODUÇÃO

1



ITEM DESCRITIVO DETALHAMENTO (EM TÓPICOS) VALOR  ESTIMADO

1 [R$ total da pré-produção]

1.1.1 Curadoria Selecionada 3 curadores por 15 meses R$ 60,000.00

1.1.2 Equipes Técnicas auxiliares à Curadoria Selecionada
- 1 pesquisador por 4 meses
- 2 colaboradores por 3 semanas
- 2 estagiários por 10 meses

R$ 60,000.00

1.1.3 Vôos Internacionais - 4 x - voos Europa - brazil R$ 25,000.00
1.1.4 Projeto Expográfico - Projeto expográfico que contemple 2 espaços expositivos distintos R$ 20,000.00

1.1.5 Projeto de Comunicação Visual

- Elaboração da identidade visual da 13ª Bienal;
- Projeto de comunicação visual expositiva para 1 espaço expositivo;
- Projeto visual do site;
- Diagramação de peças gráficas para divulgação da 13ª Bienal (banners, cartazes, 
redes sociais, etc)

R$ 30,000.00

2 [R$ total da produção]

2.1

2.1.1 Espaço físico e necessidades estruturais prévias

- Montagem da cenografia – material e mão de obra;
- Projeto elétrico;
- Material paras intervenções temporárias;
- Locação de equipamentos (de luz, de som, de projeção, etc)

R$ 60,000.00

2.1.2 Equipe técnica

- 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

R$ 60,000.00

2.1.3 Conteúdo

- Material para as intervenções temporárias;
- Material para as obras selecionadas;
- Produção de obras selecionadas;
- Revisão e tradução de textos; 
- Acessibilidade.

R$ 83,000.00

2.1.4 Logística
- Fretes e pequenos transportes;
- Armazenagem de obras R$ 12,000.00

2.2

2.2.1 Convidados
- Encenação de peça de teatro - 10 x 15.000 reais:
- incluindo: trabalho de grupo de teatro R$ 150,000.00

2.2.2 Logística
- Tradução Simultânea das Conferências / Peças de Teatro
- Transcrição das Conferências;
- Tradução da Transcrição das Conferências.

R$ 50,000.00

2.3

2.2.1 Convidados

- Remuneração de 5 palestrantes nacionais; 
- Remuneração de 3 palestrante internacional;
- 3 passagens internacionais (ida e volta);
- 3 passagens nacionais (ida e volta);
- 5 diárias de hospedagem;
- Material do workshop
- Seguro Viagem.

R$ 170,000.00

2.2.2 Logística
- Tradução simultânea das Palestras e Oficinas;
- Transcrição das Palestras e Oficinas;
- Tradução da Transcrição Palestras e Oficinas.

R$ 50,000.00

2.4

2.4.1 Despesas Operacionais

- Compra de Materiais Diversos;
- Correio/Remessas;
- Motoboy;
- Transporte das Equipes.

R$ 15,000.00

2.4.2 Encargos

- Taxas e impostos;
- Alvarás, certificados, laudos, liberações, etc.;
- Direitos Autorais e Cessão de Imagem;
- ECAD;
- Seguro de responsabilidade civil;
- Encargos trabalhistas.

R$ 15,000.00

2.5

2.5.1 Sinalização e Comunicação Visual da Exposição
- 10 Textos de parede;
- 5000 Folders;
- 90 Legendas.

R$ 20,000.00

2.5.2 Divulgação - 10 Banners;
- 500 Cartazes.

R$ 20,000.00

2.6

2.6.1 Abertura A abertura coincidirá com o primeiro julgamento teatral. Catering a ser adicionado. R$ 25,000.00

3 PÓS-PRODUÇÃO R$ [total da pós-produção]

3.1
3.1.1 Diagramação - Diagramação de publicação digital e impressa com 150 páginas R$ 20,000.00
3.1.2 Impressão - Impressão de 1000 exemplares R$ 30,000.00

ORÇAMENTO 13ª BIA - [NOME DA PROPOSTA]

PRÉ-PRODUÇÃO

PRODUÇÃO
EXPOSIÇÃO E INTERVENÇÕES TEMPORÁRIAS

CONFERÊNCIAS / PEÇAS DE TEATRO

PALESTRAS E OFICINAS

ADMINISTRATIVO

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

EVENTOS

PUBLICAÇÃO

1



3.2

3.2.1 Cobertura

- 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$ 25,000.00

R$ 1,000,000.00
RS1.000.000

REGISTRO

2




