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A experiência da Exposição

O Design de Montagem
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Collective project

ICY And SOT

Da esquerda para a direita, de cima para baixo: Ali
Farkhonde, ICY And SOT, Tara Najd Ahmadi,
o projeto coletivo Factory’s Garden, o projeto coletivo Tehran Carnival, Makan Ashgvari e Niloufar
Zolfaghari

Mais de 70 artistas...
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Seifollah Samadian
O reflexo de um estilo de vida único
nos trabalhos da mais jovem geração de fotógrafos iranianos
A história da fotografia no Irã data de mais de 160 anos atrás, quando os equipamentos fotográficos foram
adquiridos pela monarquia iraniana como uma das mais interessantes invenções na Europa para serem
mantidos no Tesouro Real.

1

O rei Naseroddin Shah, que ficou conhecido como o primeiro fotógrafo iraniano, foi também a primeira personalidade iraniana a ser fotografada por Jules Richard em pratos de prata no ano de 1844.
O entusiasmo de Naseroddin Shah pela fotografia foi sua principal motivação para produzir a maravilhosa
Coleção Real de Fotografia. Os principais modelos para o rei foram em sua maioria numerosas esposas morando no Harém (a parte interior privada do palácio para habitantes do sexo feminino) e até mesmo seus
inimigos políticos presos.
Mais tarde, apenas as classes mais altas da sociedade iraniana puderam fazer seus próprios álbuns de família
e também alguns dos imigrantes estrangeiros no Irã, como Stepan Stepanian e Ernest Holtzer, que podiam
produzir uma coleção de fotografias como a importante fonte de identificação da vida social no Irã, principalmente os Constitucionalistas e personalidades armênias do período.
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Durante os primeiros anos da Revolução Islâmica em 1979, a fotografia recebeu a maior atenção do público,
e os fotógrafos iranianos tinham um importante papel nos eventos sociais e políticos como na guerra entre
o Iraque e o Irã de 1980 a 1988.

amental no Irã incluindo o Festival de Filme Tassvir desde

Atualmente, existem várias universidades, colégios e instituições privadas para cursos especializados em fotografia junto com diferentes galerias de foto e revistas de fotografia no Irã, e o fotojornalismo e a fotografia
artística iranianos são conhecidos internacionalmente e bem recebidos pelas agências de fotografia, galerias
de arte e museus em diferentes partes do mundo.
Agora, após 33 anos da Revolução Islâmica, a maior parte da jovem geração de fotógrafos iranianos mudou
para a fotografia artística e essa realidade pode ser facilmente observada na quantidade de fotógrafos participantes da seção especial da Exposição Anual Imagem do Ano, intitulada Outro Olhar (Another Look).

ners gráficos e cartunistas participaram de sua 8ª edição

Na página ao lado, trabalhos de: Babak Kazemi (1), Pantea Sadeghi Rad (2), Sahar Mokhtari (3),
Azadeh Mirzaei (4) e Roohollah Tamehri (5)
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Mais de 70 artistas...
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Nesta página: Ali Zare (1), Eshagh Aghaei (2), Shokoufeh Bayati (3), Soroush Javadian (4), Dariush Rad (5),
Shaghayegh Hamidi (6). Página ao lado: Morteza Toozandehjani (7), Nazanin Tabatabaie Yazdi (8), Pouya Saremi
(9), Meead Akhi (10), Armaghan Boustan (11) e Hojat Salar Mohammadi (12)

Mais de 70 artistas...
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DESIGN [do latim] designare

designar | desenhar

conceber / projetar registrar / configurar
/ atribuir /formar

DESIGN = PROJETO

Design. [etimologia]

# 006

O DESIGN de
montagem

Os projetos de montagem,
na minha opinião, têm
maior importância do que
normalmente lhes é dada.
Independente do resultado,
estes estão além, no sentido
de que dependerá “deles” a
percepção que o espectador
terá da obra.

Sobre o DESIGN de montagem
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As quatro as partes em que dividi apresentação.

1. Primeira Parte.
Os três principais componentes que constituem a exposição:
o conteúdo (as obras), o contentor (o espaço) e o visitante.
2. Segunda Parte.
O Conceito, os objetivos, o Projeto (Design) de montagem.
3. Terceira Parte.
O Projeto Executivo. Trazer à realidade o projeto.
4. Quarta Parte.
Coordenação - Produção - Divulgação.

Apresentação. 4 Partes.
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PRIMEIRA
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a_O Conteúdo.

• A Obra,
• Questões Técnicas,
• A Manipulação das
obras.

ArashHanaei
Hanaei
Arash

Primeira Parte. O Conteúdo.

as tradições
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alidade” da arte frente
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PRIMEIRA
Parte. 2/3

a_O Conteúdo.

• A Obra,
• Questões Técnicas,
• A Manipulação das obras.

Primeira Parte. O Conteúdo.
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PRIMEIRA
Parte. 3/3

a_O Conteúdo.

• A Obra,
• Questões Técnicas,
• A Manipulação das obras.

Primeira Parte. O Conteúdo.
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PRIMEIRA
Parte. 1/3

b_O Contentor espacial.
• A Leitura do Local

Características perceptivas,

• Utilização e eficácia do Local,
• A leitura expositiva do Local.
Tipos de planta
Recorrido (Percurso)
Elementos que articulam o espaço.
Visitação e descanso.

Primeira Parte. O Contentor
Conteúdo. espacial.
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PRIMEIRA
Parte. 2/3

b_O Contentor espacial.
• A Leitura do Local.

Características perceptivas,

• Utilização e eficácia do Local,
• A leitura expositiva do Local.
Tipos de planta
Recorrido (Percurso)
Elementos que articulam o espaço.
Visitação e descanso.

Primeira Parte. O Contentor espacial.
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PRIMEIRA
Parte. 3/3

b_O Contentor espacial.
• A Leitura do Local.

Características perceptivas,

• Utilização e eficácia do Local,
• A leitura expositiva do Local.
Tipos de planta
Recorrido (Percurso)
Elementos que articulam o espaço.
Visitação e descanso.

Primeira Parte. O Contentor espacial.
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PRIMEIRA
Parte. 1/1

c_O Visitante.

Primeira Parte. O Visitante.
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SEGUNDA
Parte.

• Conceito.
• Objetivos.
• Referências que nortearam as
soluções formais do projeto.
• Caracterização do Projeto.
Ferramentas.

Segunda Parte.
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CONCEITO

O homem torna-se indivíduo na medida em que
produz uma síntese de seu Eu, em que transforma
conscientemente os objetivos e aspirações sociais em
objetivos e aspirações particulares de si mesmo e em
que, desse modo, ‘socializa’ a particularidade.
(Agnes HELLER)

Segunda Parte. CONCEITO.
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OBJETIVOS

a- Relacionar o conteúdo criado pelo curador com o visitante,
considerando-os como dois elementos indissolúveis, ligados através
de um projeto que articule a presença e a ausênça das obras no
espaço.
b- Projetar um contentor que ajudasse a integrar física e
intelectualmente o conteúdo da exposição.

c- Conceber a montagem como uma realidade espacial, instalada
como âmbito de circulação e comunicação para a construção de um
sentido.

Segunda Parte. OBJETIVOS.
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• Referências que nortearam as
soluções formais do projeto.
1- Construtivismo e Arquitetura Brutalista;
2- Desconstrutivismo;
3- Caligramas (Escrita PERSA);
4- Tehran:
5 Montagem na Oi Futuro. Flamengo. RJ;
6- Hossein Amanat. A Torre Azadi.

Segunda Parte. Construtivismo..
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• Referências que nortearam as
soluções formais do projeto.
1- Construtivismo e Arquitetura Brutalista;
2- Desconstrutivismo;
3- Caligramas (Escrita PERSA);
4- Tehran:
5 Montagem na Oi Futuro. Flamengo. RJ;
6- Hossein Amanat. A Torre Azadi.

Segunda Parte. Museu de Arte Contemporânea de Teerã
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• Referências que nortearam as
soluções formais do projeto.
1- Construtivismo e Arquitetura Brutalista;
2- Desconstrutivismo;
3- Caligramas (Escrita PERSA);
4- Tehran:
5 Montagem na Oi Futuro. Flamengo. RJ;
6- Hossein Amanat. A Torre Azadi.

Segunda Parte. Zaha Hadid, Daniel Libeskind.
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• Referências que nortearam as
soluções formais do projeto.
1- Construtivismo e Arquitetura Brutalista;
2- Desconstrutivismo;
3- Caligramas (Escrita PERSA);
4- Tehran:
5 Montagem na Oi Futuro. Flamengo. RJ;
6- Hossein Amanat. A Torre Azadi.

Segunda Parte. Zaha Hadid, Daniel Libeskind.
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• Referências que nortearam as
soluções formais do projeto.
1- Construtivismo e Arquitetura Brutalista;
2- Desconstrutivismo;
3- Caligramas (Escrita PERSA);
4- Tehran:
5 Montagem na Oi Futuro. Flamengo. RJ;
6- Hossein Amanat. A Torre Azadi.

Segunda Parte. torres Puerta de Europa. Madrid
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• Referências que nortearam as
soluções formais do projeto.
1- Construtivismo e Arquitetura Brutalista;
2- Desconstrutivismo;
3- Caligramas (Escrita PERSA);
4- Tehran:
5 Montagem na Oi Futuro. Flamengo. RJ;
6- Hossein Amanat. A Torre Azadi.

Segunda Parte. Escrita PERSA.
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• Referências que nortearam as
soluções formais do projeto.
1- Construtivismo e Arquitetura Brutalista;
2- Desconstrutivismo;
3- Caligramas (Escrita PERSA);
4- Tehran:
5 Montagem na Oi Futuro. Flamengo. RJ;
6- Hossein Amanat. A Torre Azadi.

Segunda Parte. Tehran.
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• Referências que nortearam as
soluções formais do projeto.
1- Construtivismo e Arquitetura Brutalista;
2- Desconstrutivismo;
3- Caligramas (Escrita PERSA);
4- Tehran:
5 Montagem na Oi Futuro. Flamengo. RJ;
6- Hossein Amanat. A Torre Azadi.

Segunda Parte. Tehran. Metro
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• Referências que nortearam as
soluções formais do projeto.
1- Construtivismo e Arquitetura Brutalista;
2- Desconstrutivismo;
3- Caligramas (Escrita PERSA);
4- Tehran:
5 Montagem na Oi Futuro. Flamengo. RJ;
6- Hossein Amanat. A Torre Azadi.

Segunda Parte. Oi Futuro. Flamengo. RJ.
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• Referências que nortearam as
soluções formais do projeto.
1- Construtivismo e Arquitetura Brutalista;
2- Desconstrutivismo;
3- Caligramas (Escrita PERSA);
4- Tehran:
5 Montagem na Oi Futuro. Flamengo. RJ;
6- Hossein Amanat. A Torre Azadi.

Segunda Parte. Oi Futuro. Flamengo. RJ.
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• Referências que nortearam as
soluções formais do projeto.
1- Construtivismo e Arquitetura Brutalista;
2- Desconstrutivismo;
3- Caligramas (Escrita PERSA);
4- Tehran:
5 Montagem na Oi Futuro. Flamengo. RJ;
6- Hossein Amanat. A Torre Azadi.

Segunda Parte. A Torre Azadi.
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• Referências que nortearam as
soluções formais do projeto.
1- Construtivismo e Arquitetura Brutalista;
2- Desconstrutivismo;
3- Caligramas (Escrita PERSA);
4- Tehran:
5 Montagem na Oi Futuro. Flamengo. RJ;
6- Hossein Amanat. A Torre Azadi.

Segunda Parte. A Torre Azadi.
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• Referências que nortearam as
soluções formais do projeto.
1- Construtivismo e Arquitetura Brutalista;
2- Desconstrutivismo;
3- Caligramas (Escrita PERSA);
4- Tehran:
5 Montagem na Oi Futuro. Flamengo. RJ;
6- Hossein Amanat. A Torre Azadi.

Segunda Parte. A Torre Azadi.
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• Referências que nortearam as
soluções formais do projeto.
1- Construtivismo e Arquitetura Brutalista;
2- Desconstrutivismo;
3- Caligramas (Escrita PERSA);
4- Tehran:
5 Montagem na Oi Futuro. Flamengo. RJ;
6- Hossein Amanat. A Torre Azadi.

Segunda Parte. A Torre Azadi.
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• Caracterização do Projeto.
Ferramentas:

1- Fragmentação; 2- Processo do design não linear; 3- Interesse pela manipulação da estrutura; 4- Aparência
geométrica, usada para gerar distorções e deslocamento dos elementos constitutivos.
Segunda Parte. Ferramentas.
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• Caracterização do Projeto.
Ferramentas:

1- Fragmentação; 2- Processo do design não linear; 3- Interesse pela manipulação da estrutura; 4- Aparência
geométrica, usada para gerar distorções e deslocamento dos elementos constitutivos.
Segunda Parte. Ferramentas.
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• Caracterização do Projeto.
Ferramentas:

1- Fragmentação; 2- Processo do design não linear; 3- Interesse pela manipulação da estrutura; 4- Aparência
geométrica, usada para gerar distorções e deslocamento dos elementos constitutivos.
Segunda Parte. Ferramentas.
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• Caracterização do Projeto.
Ferramentas:

1- Fragmentação; 2- Processo do design não linear; 3- Interesse pela manipulação da estrutura; 4- Aparência
geométrica, usada para gerar distorções e deslocamento dos elementos constitutivos.
Segunda Parte. Ferramentas.
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• Caracterização do Projeto.
Ferramentas:

1- Fragmentação; 2- Processo do design não linear; 3- Interesse pela manipulação da estrutura; 4- Aparência
geométrica, usada para gerar distorções e deslocamento dos elementos constitutivos.
Segunda Parte. Ferramentas.
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• Caracterização do Projeto.
Ferramentas:

1- Fragmentação; 2- Processo do design não linear; 3- Interesse pela manipulação da estrutura; 4- Aparência
geométrica, usada para gerar distorções e deslocamento dos elementos constitutivos.
Segunda Parte. Ferramentas.
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• Caracterização do Projeto.
Ferramentas:

1- Fragmentação; 2- Processo do design não linear; 3- Interesse pela manipulação da estrutura; 4- Aparência
geométrica, usada para gerar distorções e deslocamento dos elementos constitutivos.
Segunda Parte. Ferramentas.
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TERCEIRA
Parte.

• O Projeto Executivo: A montagem.
Planejamento – cronograma;
Materiais;
Direção Executiva;
Desmontagem.

Terceira Parte. O Projeto Executivo: A montagem.
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TERCEIRA Parte.
• O Projeto Executivo:

1254

Terceira Parte. O Projeto Executivo: A montagem.
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1000

TERCEIRA Parte.

TV screens
40” / 42” polegadas

projection

fotografia

# 041

600

• O Projeto Executivo:

curadores
01

Planta: Pulso Iraniano.
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A GUERRA

1_Distribuição Unidades temáticas.
• Curadores convidados
• Poesia
• As Tradições
• O Espírito de Celebração
• A Guerra
• A mulher
• Homenagem : Bahman Jalali

SALA
Ghazel (ME)
MULHER
4,0x4,5m

2_ Distribuição “hipotética”: Artistas e
Obras.

NESHAT Sh

SALA
Abbas Kiaristami
MULHER
4,0x3,5m

2

AS TRADIÇÕES

CELEBRAÇÃO

4

SALA
of Desire
irin (Games
POESIA
11,0x7,6m
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Terceira Parte. O Projeto Executivo: A montagem.
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QUARTA
Parte.

• Coordenação
+ Produção
+ Divulgação.

Quarta Parte. Coordenação + Produção+ Divulgação.
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Concepção e Curadoria: Marc Pottier
Coordenação Geral e Produção: Mario Suarez_DESIGN
Design de Montagem: Ideia / Conceito:
Mario Suarez
Projeto / Projeto Executivo:
Mario Suarez | DESIGN / auCUBO [Daniel Corrêa, Mariana Falcão]
Execução de Montagem:
auCUBO [Daniel Corrêa, Mariana Falcão]
Assistente de Produção:
Jacqueline Prado
Design Gráfico:
[bitty] Graphic Design
Serviços Audiovisuais e Iluminação:
DF Audio Visual
Montagem:
E3 MONTAGEM
Assesoria de Imprensa:
Mariana Tavares. Valdir Vasconcelos. Samuel Guimarães

• Ficha Técnica.
Pulso Iraniano.
Belo Horizonte.
2012

Quarta Parte. Ficha Técnica.
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www.mariosuarez.net
+5531) 9163 0883

