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press release
Vídeo de hoje, EXQUISITE CORPSE VIDEO PROJECT

EXQUISITE CORPSE VIDEO PROJECT
volume #05
crisis & utopia
coordenação+curadoria: Kika Nicolela
http://exquisitecorpsevideoproject.wordpress.com

No dia 30 de junho, quinta-feira, às 19h haverá uma sessão do ainda inédito Volume #05 do
projeto coletivo Exquisite Corpse Video Project. Contando com a presença da artista e curadora do projeto, Kika Nicolela, o evento encerra a retrospectiva do projeto que está em cartaz no
programa Vídeo de Hoje desde 30 de março até 2 de julho. No ECVP Volume #05, foi proposto aos artistas participantes uma alternância entre os temas “Crise & Utopia”.
O Exquisite Corpse Video Project (ECVP) é um projeto colaborativo em vídeo que conta com a
participação de artistas de todo o mundo, inspirado no “Cadavre Exquis”, método surrealista
de criação. Usando um método semelhante ao “jogo” surrealista, os participantes do ECVP
criam videoarte em resposta aos últimos segundos do vídeo do artista anterior. Cada membro
é convidado a incorporar esses segundos em seu próprio vídeo, criando transições e intersecções da forma que quiserem, até que os fragmentos de todos são costurados juntos, for-
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mando um só “corpo” final. Ao invés de oferecer uma narrativa linear unificada, no ECVP cada
participante interroga, de diferentes formas, um número de gêneros, tendências e estratégias.
O processo de compartilhamento e troca entre artistas do mundo todo ilumina e celebra as
possibilidades e potencialidades da criação coletiva e globalizada. O projeto já foi exibido em
galerias, museus, cinemas e espaços alternativos da África do Sul, Alemanha, Argélia, Argentina, Austrália, Brasil, Bulgária, Canadá, China, Eslovênia, EUA, França, Grã-Bretanha, Grécia,
Itália, México, Sérbia, Singapura, Suécia, Suiça e Taiwan. Algumas das principais exhibições
incluem Museu de Arte Moderna de Buenos Aires, Open Contemporary Art Center em Taiwan,
Galerie Carla Magna em Paris, Visual Arts Network na Cidade do Cabo, Artists Television Access em São Francisco e Videoformes Festival em Clermont-Ferrand.
Com curadoria conjunta entre a Central Galeria e o Fonte, espaço de ateliês e residência
artística, o projeto “Video de Hoje” se propõe a ser um espaço para a difusão e a reflexão a
respeito da produção em vídeo advinda das artes visuais, observando a possibilidade que o
formato do vídeo oferece de extrapolar fronteiras e possibilitando intensas colaborações e
trocas entre diferentes cenas.
---

ECVP Vol.5: Crisis & Utopia
02 vídeos de aproximadamente 20 minutos cada
Alexandra Gelis (Colombia/Canada), Alysse Stepanian (EUA), Anders Weberg (Suécia), Clemence Demesme (França), Dellani Lima (Brasil), Fernando Velazquez (Brasil), Gabriel Soucheyre
(França), Gérard Chauvin (França), John Sanborn (EUA), Jorge Lozano (Colombia/Canada), Kai
Lossgott (África do Sul), Kika Nicolela (Brasil), Kim Dotty Hachmann (Alemanha), Krefer (Brasil), Laura Colmenares Guerra (Colombia/Belgica), Lucas Bambozzi (Brasil), Niclas Hallberg
(Suécia), Per E Riksson (Suécia), Renata Padovan (Brasil), Sigrid Coggins (França), Simone Stoll
(Alemanha), Sojin Chun (Coréia do Sul/Canadá), Stina Pehrsdotter (Suécia), Ulf Kristiansen
(Noruega)
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Serviço
Exposição: EXQUISITE CORPSE VIDEO PROJECT
Abertura: 30 de junho, quinta-feira, das 19-22h
Visitação: 01 de julho a 02 de julho de 2016
Local: Vído de Hoje
Endereço: Pinheiros: r. Mourato Coelho, 751
Tel: 2645-4480 e 2613-0575
Horário de funcionamento: seg a sex, das 11-19h/ sábado, das 11-17h
Site: http://residenciafonte.tumblr.com/ + http://centralgaleria.com
Email: info@centralgaleria.com
---

Tiago Santos
TREMMA COMUNICAÇÃO
Rua Capitão Mor Gonçalo Monteiro, 85
Tel. (11) 3477-6405 | 98489-8228.
http://tremmacomunicacao.wordpress.com
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