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A organização da 9ª Bienal do Mercosul realizou nesta sexta o lançamento da exposição, a ser realizada
de 13 de setembro a 10 de novembro deste ano em Porto Alegre. A cerimônia ocorreu no Theatro São
Pedro e contou com a presença da ministra da Cultura Marta Suplicy, do secretário estadual de Cultura,
Luiz Antonio de Assis Brasil, e do o prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, entre outras autoridades.

“A cultura une povos, seja pelas diferenças, seja pelas semelhanças. E o Brasil está se inserindo no
mundo não apenas pelo seu dinamismo e inclusão social, mas pela sua cultura”, ressaltou a ministra,
que destacou a importância da Bienal para o país.
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Após a abertura e as boas-vindas dadas pela presidente desta 9ª Bienal, Patrícia Fossati Druck, houve
uma “performance telepática” do artista argentino Eduardo Navarro e apresentação de uma música do
artista mexicano Mario Garcia Torres, feita para a 9ª Bienal.

A curadora artística, Sofía Hernández Chong Cuy, divulgou o nome dos artistas participantes desta
ediçãao (ver lista abaixo) e apresentou o projeto curatorial. Também foi lançado o projeto educacional
“Redes de Formação” por Mônica Ho� (responsável pelo programa pedagógico), que tem por objetivo a
formação de professores e mediadores para a Bienal. Foi entregue ainda a primeira publicação desta
edição da 9ª Bienal, o livro “A Nuvem”, uma antologia para o público que terá uma missão educativa
durante a exposição e também acessível a interssados.

Como convidado especial, o filósofo indiano Sundar Sarukkai proferiu uma palestra sobre “Ciência e
éticas da curiosidade”. Ele ressaltou a importância da liberdade para o desenvolvimento da ciência e
da arte, destacando como a curiosidade foi sendo interpretada ao longo tempo, ora de forma positiva,
ora negativa, até ser reabilitada pela ciência moderna.

A Bienal do Mercosul 2013 será realizada nos seguintes locais: Usina do Gasômetro, Museu de Artes do
Rio Grande do Sul (MARGS), Santander Cultural e Memorial do Rio Grande do Sul. Também haverá
performances a serem realizadas em vários locais da cidade. Uma das novidades neste ano será a
inclusão da Ilha do Presídio, conhecida também como Ilha das Pedras Brancas, como um dos lugares
de visitação.

Artistas participantes

– Allora & Calzadilla 
– Anthony Arrobo 
– Tarek Atoui 
– Nicolás Bacal 
– Luis F. Benedit 
– Bik Van der Pol 
– Christian Bök 
– Liudvikas Buklys 
– Audrey Cottin 
– Elena Damiani 
– Koenraad Dedobbeleer 
– Jason Dodge 
– Fernando Duval 
– Faivovich & Goldberg 
– Cao Fei 
– Mario Garcia Torres 
– Hope Ginsburg 
– Juan Jose Gurrola 
– Hans Haacke 
– Malak Helmy 
– Fritzia Irizar 
– Eduardo Kac 
– Zahenia Kikodze for Yuri Zlotnikov 
– Fernanda Laguna 
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– Suwon Lee 
– George Levantis 
– Ana Laura López de la Torre 
– Gilda Mantilla & Raimond Chavez 
– Nicholas Mangan 
– Allan McCollum 
– Cinthia Marcelle 
– David Medalla 
– Marta Minujín 
– Aleksandra Mir 
– Eduardo Navarro 
– Edgar Orlaineta 
– The Otolith Group 
– Trevor Paglen 
– Tania Pérez Córdova 
– Pratchaya Phinthong 
– William Raban 
– Sara Ramo 
– Luiz Roque 
– Grethell Rasua 
– Robert Rauschenberg 
– Thiago Rocha Pitta 
– Daniel Santiago 
– Mira Schendel 
– Beto Shwafaty 
– Lucy Skaer 
– Tony Smith 
– Daniel Steegmann 
– Vassilakis Takis 
– Sandrine Teixido & Aurélien Gamboni 
– Erika Verzutti 
– Jorge Villacorta of Alta Tecnologia Andina with Rodrigo Derteano 
– Jessica Warboys 
– David Zink Yi 
– Michel Zózimo.

* Os artistas especialmente comissionados para criar fotografias e vídeos para os Encontros na

Ilha são:  
– Danilo Christidis 
– Fernanda Gassen
– Romy Pocztaruk 
– Katia Prates 
– Leticia Ramos 
– Leonardo Remor 
– Tiago Rivaldo.

* Publicado originalmente em Correio do Povo, em 17 de maio de 2013.
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