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O ART.BR# Festival Internacional de Arte Contemporânea Brasileira é concebido e realizado 
pelo ICCo – Instituto de Cultura Contemporânea como estratégia de internacionalização e 
plataforma de difusão da produção artística brasileira no exterior.

O ART.BR# vem apresentando anualmente um recorte da produção contemporânea de artes 
visuais brasileiras em diálogo com outras linguagens, como a música, o cinema e a 
performance.

Realizado nos três últimos anos em diferentes espaços públicos e culturais de Nova York, um 
dos principais polos de arte do mundo, a mostra já reuniu obras de importantes artistas, como 
Tunga, Lenora de Barros, Cao Guimarães, Eder Santos, Arto Lindsay e Chelpa Ferro.

A realização contínua do projeto, a qualidade de suas apresentações e o crescimento gradual 
a cada edição fez com que o ART.BR#, mesmo em tão pouco tempo, tenha ganhado 
destaque na cena local nova-iorquina e também na mídia especializada brasileira. 

A estratégia de exibir artistas brasileiros no exterior contribui para o fortalecimento da imagem 
da produção artística brasileira internacionalmente.



Pelo quarto ano consecutivo o 
ICCo realiza o ART.BR# Festival  
I n t e r n a c i o n a l  d e  A r t e 
Contemporânea Brasileira em uma 
das capitais mundiais das artes: 
Nova York. 

Dando continuidade a parceria 
iniciada em 2014, a quarta edição 
será realizada com a Clocktower 
Productions, instituição dirigida 
pela renomada curadora Alanna 
Heiss - criadora do lendário PS-1 
MoMA.

A mostra será real izada no 
Knockdown Center.
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Pioneer Works
 Brooklyn New York



SWING BALANÇO: Raul Mourão + Arthur Kampela

O ART.BR#4 propõe criar um diálogo entre as artes visuais e a música contemporâneas ao apresentar o trabalho 
de dois brasileiros que atualmente residem em Nova York: o artista visual Raul Mourão e o músico Arthur 
Kampela. Além deste fator em comum, que foi um dos eixos curatoriais da presente edição, ambos também 
apresentam obras artísticas que relacionam-se diretamente com o swing e o balanço e nasceram no Rio de 
Janeiro, cidade do “swing-balanço-funk”, como na canção da também carioca Fernanda Abreu.

“Swing” significa “Balanço”, em tradução livre e literal. No Brasil costuma-se utilizar as duas palavras em 
diferentes ocasiões, às vezes com o mesmo sentido, outras não. Pode-se afirmar que “Swing” esta mais próximo 
da música, enquanto ”Balanço” conecta-se mais com a dança e o corpo. Contudo, nos últimos anos, o “Swing” 
adentrou o universo do sexo e dos clubes privados onde existe a livre troca entre parceiros e corpos – o 
chamado swing de casais. “Balanço” também pode significar a apresentação de um sumário referente a um 
tema, tempo ou espaço específicos.  

Raul Mourão transita livremente entre várias linguagens visuais: desenho, vídeo, fotografia, texto, escultura e 
instalação. Seu trabalho é fruto de uma inquietação interna com o entorno. Suas esculturas cinéticas transmitem 
esse dinamismo e também atuam como elo de passagem entre espaços. A mostra no Pioneer Works  
apresentará um recorte de sua produção realizada nos últimos três anos, período em que vêm residindo na 
cidade.  

Arthur Kampela vive há 25 anos em Nova York. Músico, compositor, professor e um dos principais violonistas 
brasileiros da atualidade, Kampela ganhou diversos prêmios internacionais, e possui inúmeras composições 
comissionadas por diferentes instituições de todo o planeta. A riqueza melódica e harmônica de suas 
composições recebem aditivos experimentais conceituais e físicos inusitados, principalmente quando 
interpretadas com a  habilidade e o swing de seu violão. 
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Esculturas de Raul Mourão



Arthur Kampela –  show solo



Ficha técnica
	  
Daniel Rangel – Curador
Foi Diretor de Museus da Secretaria Estadual de Cultura da Bahia, de 2008 a 2011 e assistente de direção do 
Museu de Arte Moderna da Bahia, entre 2007 e 2008. Idealizou e dirigiu o espaço SOSO+Cultura, em São 
Paulo. Foi um dos curadores da 17ª Bienal de Cerveira (Portugal), da II Trienal de Luanda (Angola), da 6ª Bienal 
de São Tomé e Príncipe e da 8ª Bienal Internacional de Curitiba. Ainda como curador, idealizou e curou o 
programa Quarta Dimensão, onde realizou individuais de Tunga, José Resende e Waltercio Caldas em diálogo 
com a obra de Augustin Rodin, no Palacete das Artes, em Salvador (2009) e o programa Ocupas (2009 / 2010) 
com mostras de site-specific de Eder Santos, Carlito Carvalhosa, José Rufino e Caetano Dias em diálogo com o 
entorno do Palácio da Aclamação. Realizou também a mostra "Transit" que circulou por Salvador, Brasília e São 
Paulo com obras de artistas contemporâneos africanos entre outras dezenas de coletivas e individuais no Brasil 
e exterior incluindo as de Arnaldo Antunes, Rodrigo Braga e Chelpa Ferro.	  

Raul Mourão – Artista Visual
Raul Mourão é artista plástico, nasceu no Rio de Janeiro em 24 de agosto de 1967. Estudou na Escola de Artes 
Visuais (EAV) do Parque Lage e expõe seu trabalho desde 1991. Sua obra abrange a produção de desenhos, 
gravuras, pinturas, esculturas, vídeos, fotografias, textos, instalações e performances. Atualmente, vive e 
trabalha entre Nova York e Rio de Janeiro. Exposições individuais incluem: Please touch – Bronx Museum, New 
York (2015) Tração animal – Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro (2012) e Mecânico – 3 + 1 Arte 
Contemporânea, Lisboa (2007). Coletivas incluem: Vancouver Biennale – International pavilion, Vancouver, 
Canadá, Encontro de Mundos – Museu de Arte do Rio, Rio de Janeiro, ambas em 2014, Gil 70 – Museu Nacional 
da República, Brasília (2013)e From the Margin to The Edge – Somerset House, Londres (2012).
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Ficha técnica
	  
Arthur Kampela – Músico
Doutor em Composição Musical pela Columbia University, é considerado um dos mais inovadores guitarristas da 
atualidade. Vencedor de diversos prêmios incluindo o International Guitar Composition Competition, Caracas, 
Venezuela (1995), Guggenheim Foundation (2014), Collegium Novum Zurich (2013), DAAD (Artist-in-Residence 
Berliner Künstlerprogramm 2012-13), The New York Philharmonic (2009), Koussevitzky Foundation (2007), 
Fromm Music Foundation (1998), ISCM/World Music Days Stuttgart 2006, Germany, Rio-Arte Foundation, Brasil 
(1999) entre outros. Sua discografia inclui: Epopéia e Graça de uma Raça em Desencanto (1988), Percussion 
Studies (1989). Projetos comissionados e participações em festivais incluem: DAAD and the MaerzMusik 
Festival, Berlin; Collegium Novum Zurich para Tage Für Neue Music Festival, Zurich, Switzerland; solista Arthur 
Kampela e condutor Jonathan Stockhammer (2013); Ultraschall Festival Berlin (2013); ...B... Darmstadt 
Ferienkurse (2012);Uma Faca Só Lâmina, Momenta String Quartet, Americas Society, NYC (2013); As If, Warsaw 
Autumn Festival (2013); Premiere of Motets, Église Saint-Maurice Reims, França (2011); Not I for horn solo, 
Freiburg (2011); MACUNAÍMA, New York Philharmonic (2009); Elastics II, Museum of Modern Art of Strasbourg, 
França (2007) entre outros.

http://www.kampela.com
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•  Programação integrante do festival “Summer Night Series" 
•  Encontro entre Performance e vídeo
•  Vídeos de Eder Santos e Cao Guimarães e performance musical de Arto Lindsay	  

ART.BR#1 Agosto de 2012	  



•  Programação integrante do festival “Summer Night Series”
•  Encontro entre performance e música 
•  Performance musical e visual do Chelpa Ferro

ART.BR#2 Julho de 2013	  



•  Mostra de curta duração no Pioneer Works(NY) 
•  Encontro entre Performance e Poesia
•  Exposição “Poeisis in Praxis” com obras de Tunga e Lenora de Barros. 

ART.BR#3 Maio de 2014	  



ART.BR#3 Maio de 2014	  

Performance de Lenora de Barros
Pioneer Works



ICCo é uma organização de sociedade civil de interesse público (OSCIP) fundada em 2009, 
para promover a arte contemporânea. Sem fins lucrativos, seu objetivo é identificar 
oportunidades e preencher lacunas no ambiente artístico brasileiro, valorizando a 
experimentação em artes visuais e propondo um novo modelo de atuação. 

As principais estratégias de atuação do ICCo são: a internacionalização da arte 
contemporânea brasileira; articulação de parcerias com outras instituições no Brasil e no 
exterior; e o resgate de aspectos da história da arte brasileira e sua relação com a produção 
atual.

O ICCo realiza curadorias de exposições e outros eventos artísticos, organiza simpósios, 
edita livros e publicações, além de possuir um sólido programa de Residências Artísticas. 

ICCo é financiado por doações e recursos captados, incluindo verbas obtidas com o uso de 
leis de incentivo fiscal. 

Para mais informações acesse: www.icco.art.br  

	  

SOBRE O ICCo - Instituto de Cultura Contemporânea	  



SHOW MUSICAL
Montagem Palco
R$6.000
Aluguel de equipamentos
R$12.500

CUSTOS DE VIAGENS ( 2 pessoas ) 
Passagem_SP-NY-SP
R$ 8.000,00
Hospedagem (10 dias x 2 pessoas)
R$ 10.500,00

DIVULGAÇÃO
Designer
R$3.000
Tradução textos
R$500
Impressão postais
R$2.500

CUSTO TOTAL
R$100.000,00

RECURSOS HUMANOS
Curador
R$10.000
Artista
R$10.000
Músico
R$10.000
Produtor Executivo
R$ 7.000
Produtor Local
R$5.000

MONTAGEM EXPOSIÇÃO
Transporte local
R$ 3.000,00
Aluguel de equipamentos/ Compra de 
Materiais 
R$10.000
Sinalização
R$ 2.000
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Assinatura 
Chancela de patrocinador do ART.BR#4 

Comunicação
Logotipo da marca do patrocinador no release de imprensa a ser enviado 
para imprensa especializada no Brasil e no exterior

Visibilidade da marca
•  1.000 postais impressos que serão distribuídos no local do evento
•  Flyer digital enviado para mailing internacional

ART.BR#4 Contrapartidas	  


