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DEL 7 AL 14 DE JULIOL DEL 2017

OPAVIVARÁ!
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El projecte sorgeix de la sinergia entre la programació 
de l’exposició Allan Sekula. Sísif col·lectiu i l’interès de 
The Green Parrot per treballar a l’espai públic amb el 
col·lectiu d’artistes brasilers OPAVIVARÁ!. La iniciativa 
té el seu punt de trobada en el debat sobre la ciutat, 
en concret sobre la seva zona costanera, assetjada 
pels diferents interessos i processos de gentrificació 
fruit de l’economia neoliberal. Allan Sekula treballa 
amb la idea del mar com a “espai oblidat” en què 
es donen unes condicions laborals i geopolítiques 
molt específiques, essent el port el punt d’ancoratge 
d’aquest univers a l’entorn urbà. OPAVIVARÁ! ha 
treballat principalment a l’espai públic de la ciutat 
de Rio de Janeiro, una ciutat costanera, portuària i 
turística que ha patit i que pateix debats similars als de 
Barcelona i la seva àrea metropolitana: grans despeses 
per esdeveniments multitudinaris, desplaçaments de 
poblacions i privatitzacions de les zones costaneres.

OPAVIVARÁ! és un col·lectiu d’artistes que treballa 
fent accions gairebé imperceptibles que es fonen 
amb el dia a dia i estan inspirades en la tradició 
brasilera del carnaval de carrer. Aquestes accions 
generen moments d’art i de poesia en espais ocupats, 
on el públic no només és convidat a interactuar amb 
el treball, sinó que esdevé un agent fonamental en 
la seva execució. En aquesta ocasió han estat con-
vidats a Barcelona per refer dos projectes que ja 
havien produït anteriorment a Rio de Janeiro i que 
es traduiran al nostre context amb la col·laboració 
de diferents agents i organitzacions locals. Al barri 

de la Barceloneta, pels carrers estrets, la platja i el 
passeig marítim, realitzaran intervencions que pot-
ser passaran desapercebudes, potser apareixeran 
per un moment sobre la sorra de la platja, sobre els 
cossos mullats o als balcons, juntament amb la roba 
estesa. Accions que alteren l’ordre perceptiu i polític 
sobre les relacions humanes, donant lloc a un qües-
tionament reflexiu sobre les experiències quotidia-
nes. Sempre amb un to festiu i celebratori que, com 
el carnaval, suspèn els límits i les seves definicions 
socials en un ritual col·lectiu.
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Activitats

JO ♥ MANTERS
Els espais públics de la 
ciutat són espais ocupats 
per col·lectius heterogenis 
i en constant moviment. Eu 
♥ Camelô va ser el projecte 
que OPAVIVARÁ! va desen-
volupar a partir d’un decret 
llei imposat durant les olim-
píades de Rio de Janeiro que 
prohibia la venda ambulant a 
la ciutat. Els artistes van rea-
litzar una sèrie de fotografies 
dels venedors i van crear 
postals que es distribuïen a 
l’espai públic amb l’eslògan 
Eu ♥ Camelô (Jo estimo el 
venedor ambulant). Pel pro-
jecte a Barcelona s’ha treba-
llat amb el Sindicat Popular 
de Venedors Ambulants per 
dur a terme una acció similar, 
específicament amb els 
manters. Els artistes utilitza-
ran dispositius i estratègies 
característiques d’aquest 
col·lectiu, passant desaper-
cebuts i fent servir l’instant 
com a mètode, per tal de 
donar-los visibilitat i per 
fer-ne una lectura positiva.

Durada: 3 h. | Calendari: 11 
i 12 de juliol del 2017, a les 
18.00 h. | Llocs: acció ambu-
lant a diferents espais del 
Passeig Marítim, platja de 
la Barceloneta, Plaça del 
Mar, Pla de Miquel Tarradell 
i Passeig de Joan de Borbó.

CANGAÇO 
Cangaço parteix de les 
manifestacions que van tenir 
lloc al Brasil el 2013. Un dels 
elements més visibles van 
ser els milers de pancartes 
i cartells on hi havia escrits 
eslògans i reivindicacions 
ben diversos, utilitzant sovint 
la poesia, l’humor i les apro-
piacions crítiques i creatives. 
Els artistes van estampar 
algunes d’aquestes frases a 
pareos i tovalloles de platja 
que, esteses a l’arena o 
envoltant els cossos bron-
zejats, es distribuïen per la 
ciutat deixant el rastre dels 
seus missatges. A Barcelona 
treballen amb diferents 
col·lectius com ara l’Asso-
ciació d’Artistes i Artesans 
de la Barceloneta per recu-
perar o per crear noves 
frases que reflecteixin les 

problemàtiques i la història 
del barri. Aquests cangas 
(nom brasiler per al pareo 
o vestit de tela) es podran 
veure per la platja i penjats 
als balcons de la Barceloneta 
durant el mes de juliol.

Durada: 3 h. | Calendari: 
7 i 14 de juliol del 2017, a 
les 18.00 h. | Lloc: platja de 
la Barceloneta, al voltant 
de l’IEM Espai de Mar. 

Presentació del 
col·lectiu OPAVIVARÁ!
Trobada en què el col·lec-
tiu d’artistes brasilers 
OPAVIVARÁ! presentarà els 
seus projectes i cedirà el 
torn de paraula als col·lectius 
locals que hi han col·labo-
rat, el Col·lectiu d’Artistes i 
Artesans de la Barceloneta i el 
Sindicat Popular de Venedors 
Ambulants de Barcelona.

Durada: 3 h. | Calendari:  
dijous 13 de juliol del 2017, a 
les 20.00 h. | Lloc: davant del 
Centre Cívic Barceloneta, carrer 
de la Conreria, 1-9, Barcelona. 
| Activitat en col·laboració amb 
el Centre Cívic Barceloneta.
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PORTADA: PROJECTE CANGAÇO A LES PLATGES DE RIO DE JANEIRO, 2015. © OPAVIVARÁ!, 2017. | PÀGINA 3: PROJECTE EU ♥ CAMELÔ, 2016. 
© OPAVIVARÁ!, 2017; PROJECTE CANGAÇO, 2015. © OPAVIVARÁ!, 2017.

CENTRE CÍVIC 
BARCELONETA

OPAVIVARÁ! és un col·lectiu artístic de Rio 
de Janeiro que desenvolupa accions tant a 
l’espai públic com a galeries d’art i institucions 
culturals, proposant inversions de les formes 
d’ocupació de l’espai urbà mitjançant la cre-
ació de dispositius relacionals que generen 
experiències col·lectives. Han participat, entre 
d’altres, a exposicions com ara UTUPYA, a 
la galeria A Gentil Carioca de Rio de Janeiro 
(2017); la 32a Bienal de São Paulo (2016); la 
12a Bienal de La Habana (2015); la 9a Taipei 
Biennal (2014); O Abrigo e o Terreno, al Museu 
de Arte do Rio (2013); Na Moita ArtRio Solo 
Project (2012), comissariat per Pablo León de 
la Barra; VERBO Mostra de Performance Arte, 
Galeria Vermelho, São Paulo (2008). Els seus 
treballs ja han estat adquirits per col·leccions 
com ara la del MAM de São Paulo, la del MAC 

Niterói de Rio de Janeiro i la del Guggenheim 
Museum de Nova York.

The Green Parrot és una organització sense ànim 
de lucre dedicada a les pràctiques artístiques 
contemporànies. Va ser fundada l’abril del 2014. 
Des d’aquell moment i fi ns al juny del 2016, va 
comissariar un programa d’exposicions en un 
espai situat al centre de la ciutat de Barcelona 
amb artistes com ara Oriol Vilanova, Daniel 
Steegmann Mangrané, Teresa Solar Abboud i 
Basim Magdy, entre d’altres. Al setembre del 
2016 va començar la segona iteració del pro-
jecte, com a plataforma nòmada resident a la 
Fundació Antoni Tàpies. Els projectes de The 
Green Parrot no només inclouen exposicions, 
sinó també esdeveniments a l’espai públic, publi-
cacions i una col·lecció d’edicions limitades.

Projecte comissariat per Rosa Lleó amb la col·laboració d’Agustín Ortiz Herrera.

Agraïments:
The Green Parrot i la Fundació Antoni Tàpies agraeixen la cooperació del Sin dicat Popular de 
Venedors Ambulants de Barcelona, l’Associació d’Artistes i Artesans de la Barceloneta i el Centre 
Cívic de la Barceloneta, i especialment a Rosa Palomar, Ester Santamaría, Isabel Hernández, Cesar 
Ulises, Aziz Fayé, Mamadou Laminé, Gabriel Camargo i Edinha Camargo.


