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Iron and Feelings

Ali Farkhonde
http://vimeo.com/15370523

3’48”

2010

Era uma vez (se existe tal época), uma mulher (se 

tal existência aprisionada em um tempo tão ilusó-

rio poderia ser chamada) que estava esperando e 

ansiando e aguardando num momento preto - um 

ponto preto. Um ponto no qual ela se sente torta, 

longe do seu passado; longe do seu futuro. Conge-

lada em meio à angústia; perdida num ritmo que 

nunca cessa, um ritmo que não consegue achar o 

caminho de volta para casa. Ela algum dia sentirá 

seu lar? Alguém consegue em algum momento se 

sentir em casa?

Stencils - HOPE ‘N’ PAIN

ICY And SOT 
http://vimeo.com/16723944

2’06”

ICY And SOT dois irmãos de Tabriz, e ambos os artis-

tas do grafite que escolhem as ruas pelo país como 

suas telas de pintura.

Anti Memories

Tara Najd Ahmadi
http://vimeo.com/17107588

7’28”

2009

Anti memórias é uma animação stop motion de sete 

minutos. Nessa obra, Najd Ahmadi mostra uma rela-

ção instável entre duas amigas (uma menina e uma 

galinha) num mundo de fantasia e de um jeito en-

graçado, usando uma máquina do tempo que trans-

porta para o passado. Ela utiliza objetos simbólicos e 

signos como alegorias para a fragilidade da amizade 

e da confiança. 

Factory’s Garden

Collective project
6’

2011

Factory’s Garden é um documentário curto sobre um 

projeto local específico que consiste de intervenções 

e instalações por Negar Farajiani, Ali Samadpour, 

Mojtaba Amini, Amirali Ghasemi, Parvin Shokri, Gol-

rokh Broumandi, Hamed Rashtian e Nastaran Safaie, 

realizado numa fábrica abandonada de lã na cidade 

de Yazd no centro do Irã.   

Tehran Carnival
Projeto coletivo de: 

Elmira Mahnia, Elmira Yousefi, Elnaz Ezzati, Se-
pideh Zamani, Ayda Alizadeh, Mahtab Alizadeh
6’32”

2011

“Nós usamos nossos óculos cromáticos Urbanidade 

para olhar para a ARTE através deles. . . Manipulando 

a forma como as pessoas olham para uma parede, 

porta, ou qualquer outro elemento público/urbano. 

[...] usando concreto, portas de madeira e contex-

tos/espaços públicos como nossa tela, e procuran-

do fazer uso de materiais e lixo local e contribuindo 

com eles como uma pós-vida [...] a ideologia reside 

por baixo de cada chamada ‘obra’ que emerge de 

certa forma espontaneamente, derivada na sinergia 

de inspirações sobre o ambiente + nossa atitude 

em relação à arte como uma forma não-verbal de 

comunicação [...] nossa tentativa é se referir a uma 

parte da sociedade que não tem nenhuma paixão 

pela arte – de alguma forma causada pela sua Vida 

no Mundo – e surpreendê-la quando ela não está 

antecipando nenhum encontro com alguma forma 

de arte, e puxando essas pessoas para fora de sua 

esfera de paixões/atividades diárias, mesmo que por 

um segundo – é claro que também a outra parte que 

é envolvida em arte, e sente paixão por ela!”

Audio Performance at Limited Access

Makan Ashgvari
7’25”

2007

Makan Ashgvari em sua performance ao vivo em áu-

dio na galeria Azad, Teerã, usa uma televisão e um 

rádio junto com camadas de sua voz para criar um 

momento tocante, em março de 2007.

Just for Reminding

Niloufar Zolfaghari
1’47”

2011

Consertando algumas coisinhas enquanto assovio 

“Ey Irã”, uma canção familiar e significativa para 

muitos iranianos de diferentes gerações.

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 co-
letivo Tehran Carnival, Makan Ashgvari e Niloufar 
Zolfaghari
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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.

O rei Naseroddin Shah, que ficou conhecido como o primeiro fotógrafo iraniano, foi também a primeira per-

sonalidade 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 mo-

rando 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, principal-

mente os Constitucionalistas e personalidades armênias do período.

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.

Atualmente, existem várias universidades, colégios e instituições privadas para cursos especializados em fo-

tografia 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 parti-

cipantes da seção especial da Exposição Anual Imagem do Ano, intitulada Outro Olhar (Another Look).

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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1
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IMAGE of the YEAR
IMAGEM do ANO é um evento artístico não governamental no Irã incluindo o Festival de Filme Tassvir desde 

1993. 

Em 2011, mais de 2.500 fotógrafos, cineastas, designers gráficos e cartunistas participaram de sua 8ª edição 

(20 de fev. até 11 de mar.)  

De acordo com a mídia, IMAGEM do ANO é a maior reunião de artistas da imagem no Irã que acontece todo 

ano na Casa dos Artistas Iranianos em Teerã.

As fotografias em exibição no Pulso Iraniano no  Brasil são uma seleção de trabalhos apresentados pela gera-

ção mais jovem de fotógrafos iranianos nos últimos três anos da Exposição Anual IMAGEM do ANO.

Para mim, como curador dessa seção, o título “Outro Olhar” foi a principal fonte de inspiração para selecionar 

os trabalhos. 

Outra abordagem ao conceito de “Outro Olhar“ está escondida na famosa citação do fotógrafo húngaro

Andre Kertesz (pai da fotografia contemporânea), que diz: “Muitas pessoas olham, mas poucas veem”.

Samad Ghorbanzadeh, que ganhou o primeiro prêmio da sessão “Outro Olhar” na versão de 2010 de IMAGEM 

do ANO, é um símbolo de destaque da geração mais jovem de fotógrafos iranianos. 

Em seus diferentes projetos fotográficos, como Os Pesadelos Cinzentos (The Grey Nightmares), Realidades 

Visionárias (Visionary Realities) e Riso e Seriedade (Laughter and Frown), Samad Ghorbanzadeh criou seu 

próprio mundo visionário para superar o mundo da realidade no qual ele e sua geração vivenciaram um estilo 

de vida muito único num país onde os inesperados eventos sociais e políticos durante os últimos 33 anos não 

podem ser comparados com outros países do mundo. Essas experiências se refletem nos trabalhos da mais 

jovem geração de fotógrafos iranianos.

                                                                                               Seifollah Samadian
Teerã, setembro de 2011

Samad Ghorbanzadeh, vencedor do primeiro prêmio do “Another Look“ da edição 2010 do Image of the Year, se 
destaca entre os representantes da mais nova geração dos fotógrafos iranianos.

Na exposição Pulso Iraniano no Rio de Janeiro, o comissário Seifollah
Samadian apresentou uma seleção de trabalhos realizados pela nova geração de 

fotógrafos iranianos (nascidos após a Revolução Islâmica de 1979).
Estas fotografias foram selecionadas das exposições do IMAGEM do ANO de 

2009, 2010 e 2011. 

Abbas Babaei
Abbas Emad Haghi
Abdolrahman Mojarrad
Aitai Shakibafar
Akbar Torabi
Alborz Kazemi
Ali Khodadadi
Ali R. Chaharmahali
Ali Samei
Ali Zare
Amin Jafari Pour
Amin Kafashzadeh
Amir Ali Ghasemi
Amir Enayati
Amir Hossein Biparva
Amir Minabiyan
Anita Hasanalizadeh
Aram Alaei
Arash Fatehi
Arash Yaghubi
Armaghan Boustan
Arsalan Amanati Shahri
Atosa Shakeri
Azadeh Akhlsghi
Azadeh Mirzaei
Azin Haghighi
Babak Kazemi

Bahar Dashtban
Baher Khazari
Banafsheh Doroudgar
Bayan Rahimi
Dariush Nehdaran
Dariush Rad
Darya Ashoori
Ehsan Mirsadeghi
Elham Asadi
Elham Ghazvini
Ensie Akbari
Fardin Nazari
Fariba Aminian
Farshid Saffari
Farshideh Majidi
Fazilat Sokhakian
Fima Emami
Ghazaleh Ghazanfari
Golrokh Ravesh
Hadi Fallahpisheh
Hamed Mahoutforoushha
Hamid Ghodrati
Hamid Soltanabadian
Hamide Sharif Rad
Hana Kamkar
Hassan Mahmoodi
Hojat Salar Mohammadi

Homan Mehrazin
Hossein Noshir
Javad Askaroghli
Kamand Razavi
Kamel Rouhi
Keiman Mahabadi
Leila Joyandeh
Leila Motamedi
Mahdi Alizadeh
Mahdi Heydarnejad
Mahdieh Mirhabibi
Mahmoud Bazdar
Mahmoud Shahrvand
Majid Shaghaei Falah
Masoud Doroudian
Meead Akhi
Meysam Shahbabaee
Mitra Mohammad Hashemi
Mohamad Fatemi
Mohamad Reza Masoumi
Mohamaed Reza Dehdari
Mohammad Adibi
Mohammad Ali Hajipour
Mohammad Kandi
Mohammad Saeed Moazzeny
Mohammadreza Soltani Tehrani
Mohsen Bayramnejad

Mohsen Forotan
Mohsen Kheyrkhah
Mohsen Khosravi
Mohsen Shahmardi
Mohsen Yazdipoor
Moin kazemi Nasl
Mona Hoobehfekr
Monada Nateqi
Morteza Atabaki
Morteza Toozandehjani
Mostafa Ghaheri
Mostafa Peyvandi
Nafiseh Moshashaeh
Narges Emami
Nazanin Khaleghi
Nazanin Tabatabaee Yazdi
Nima Alizadeh
Nima Sonbolesatn
Omid Omidvari
Omid Vahabzadeh
Pantea Sadeghi Rad
Parham Didehvar
Pedram Lesani
Pegah Ahangarani
Peter Pirhossenlou
Poya Saremi
Roohollah Tamehri

Saba Alizade
Saeid Ameri
Sahand Samadian
Sahar Mokhtari
Sajad Avarand
Sajjad Heidarzadeh
Samad Ghorbanzadeh
Sepand Bakhtiyari
Sepehr Kabiri Majd
Sepehr Samadian
Sepideh R. Behzadi
Shaghayegh Hamidi
Shahriyar Shahamat
Shokoufeh Bayati
Sima Mehrazar
Siva Shahbaz
Soheil Zandazar
Sohrab M.Kashani
Somayeh Vaezi
Soroush Javadian
Soroush Seyedjamali
Tahereh Seyed Ardakani
Tahmineh Monzavi
Tannaz Amin
Vahid Sohrabi Abad
Yalda Eskandari
Yaser Mehrabani

Os 135 artistas cujos trabalhos foram exibidos por Seifollah Samadian
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Mohsen Yazdipoor
Moin kazemi Nasl
Mona Hoobehfekr
Monada Nateqi
Morteza Atabaki
Morteza Toozandehjani
Mostafa Ghaheri
Mostafa Peyvandi
Nafiseh Moshashaeh
Narges Emami
Nazanin Khaleghi
Nazanin Tabatabaee Yazdi
Nima Alizadeh
Nima Sonbolesatn
Omid Omidvari
Omid Vahabzadeh
Pantea Sadeghi Rad
Parham Didehvar
Pedram Lesani
Pegah Ahangarani
Peter Pirhossenlou
Poya Saremi
Roohollah Tamehri

Saba Alizade
Saeid Ameri
Sahand Samadian
Sahar Mokhtari
Sajad Avarand
Sajjad Heidarzadeh
Samad Ghorbanzadeh
Sepand Bakhtiyari
Sepehr Kabiri Majd
Sepehr Samadian
Sepideh R. Behzadi
Shaghayegh Hamidi
Shahriyar Shahamat
Shokoufeh Bayati
Sima Mehrazar
Siva Shahbaz
Soheil Zandazar
Sohrab M.Kashani
Somayeh Vaezi
Soroush Javadian
Soroush Seyedjamali
Tahereh Seyed Ardakani
Tahmineh Monzavi
Tannaz Amin
Vahid Sohrabi Abad
Yalda Eskandari
Yaser Mehrabani

Os 135 artistas cujos trabalhos foram exibidos por Seifollah Samadian

# 003

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)

# 004

Mais de 70 artistas...



DESIGN [do latim] designare
designar | desenhar

DESIGN  =  PROJETO

conceber / projetar
 / atribuir

registrar / configurar 
/formar

# 005

Design. [etimologia]



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.

# 006

Sobre o DESIGN de montagem



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.

# 007

Apresentação. 4 Partes.
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Shirin Aliabadi
Uma das primeiras coisas que você percebe em Teerã é a forma como as mulheres usam maquiagem e suas 
roupas, apesar das leis rígidas destinadas a controlar a forma das mulheres islâmicas se vestirem. A aparência 
física é incrivelmente muito importante no Irã e é geralmente centro das negociações com o regime. Nos 
meus projetos fotográficos, Garotas em Carros e Senhorita Híbrida, meu interesse foi inicialmente focado na 
juventude urbana do Irã. Não faço julgamentos, porque nem é esse o meu papel nem minha intenção, mas 
o que deu início a tudo foi a imagem que estava captando dessa sociedade fora do Irã, a qual é mencionada 
principalmente pela mídia, mas também, e com mais relevância, por aqueles artistas que ficam confinados 
dentro do tropo da nostalgia e estética preto e branco. Para mim, isso é quase uma caricatura.

 
Shirin Aliabadi 

Aliabadi procura capturar as nuances estéticas que moldam e reinventam a identidade da jovem iraniana da 
nova geração. Ela explora os jogos e a rebelião cultural que são criados em sistemas socialmente opressivos, 
pelo surgimento de pequenas subculturas, especificamente em Teerã. A artista mostra como o público não 
vê um dilema na sexualização de jovens adolescentes e apresenta as contradições da luta entre as crenças 
religiosas e a cultura pop.

Garota Híbrida, uma série de fotos de estúdio de garotas iranianas descoladas pousando com telefones celula-
res, pirulitos, com a “essencial” fita cirúrgica de nariz (que deve aparecer), usando lentes de contato coloridas 
e piercing facial, cabelo loiro platinado e xadores vibrantes...

Marc Pottier
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Peyman Hooshmandzadeh
Peyman Hooshmandzadeh faz um trabalho de repórter da vida cotidiana do Irã. Ele mostra sua visão da cidade 
e das pessoas, reunindo as fotos por tema, das coloridas às preto e branco. Às vezes, não sabemos se se trata 
de uma montagem, de um jogo, de um ponto de vista peculiar sobre uma situação extrema ou sobre um certo 
lado kitsch que invade nosso cotidiano. Nas imagens apresentadas na exposição Pulso Iraniano, selecionamos 
a série “upside down” (“de cabeça para baixo”), que evoca o trabalho do austríaco Erwin Wurm, com sua abor-
dagem humorística do formalismo, e que exibe relações inesperadas com o cotidiano.

Marc Pottier
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dramática. Entretanto, ao revisitar e trazer uma nova luz às tradições e costumes em declínio que a artista 

encontrou no Laos, Shirin Neshat lança um outro tipo de compromisso com a “universalidade” da arte frente 

a encontros interculturais.

A ação na tela é centrada explicitamente nos cantores. Os olhos do espectador estão fixados nos cantores na 

tela, acompanhando o fluxo contínuo das canções. Eles aparecem da cintura para cima, ou sentados, e apenas 

determinados momentos em que surge um brilho no olhar, a sugestão de um sorriso ou uma explosão de riso 

espontânea são captados e colocados em evidência. Por meio dessa decisão artística, Shirin Neshat focaliza as 

marcas deixadas pelo tempo em suas faces. Nos rostos dos participantes, que relembram o amor e a alegria 

da juventude guardada em suas mentes, a realidade justaposta de velhos amantes cantando estas canções de 

amor quase obsoletas de uma tradição em declínio é revelada. 

Em “Games of Desire” (“Jogos do Desejo”), a primeira tentativa de Shirin Neshat de se distanciar do tema do 

Islã e o papel da mulher na cultura do Oriente Médio, sua própria condição de iraniana se sobrepõe à sua visão 

da cultura e história do Laos, desvendando associações destas questões no âmbito intercultural. Enquanto 

a Revolução Islâmica de 1979 depôs a monarquia, islamizando rigidamente o Irã e rejeitando os rituais da 

antiga Pérsia, as forças comunistas que ocuparam o Laos, em 1975, também suprimiram a monarquia e elimi-

naram grande parte da cultura tradicional. As semelhanças das mudanças sociais e históricas sofridas pelos 

dois países na mesma época inspiraram Shirin Neshat, que passou igualmente por mudanças radicais na sua 

vida, uma mulher tentando trabalhar como artista num contexto não-islâmico, após a Revolução Iraniana.

 

Galerie Jérôme de Noirmont 

Games of Desire, 2009 - Filmstill do HD-vídeo original transposto para Blu-ray disc. 

©Shirin Neshat. Cortesia Galerie Jérôme de Noirmont, Paris.
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Jalal Sepehr
Na maioria das vezes em que pensamos em fazer algo, aquela ideia não se desenvolve da maneira que espe-

ramos. Podemos ter várias ideias às quais devemos prestar atenção à medida que avançamos. Às vezes um 

projeto se concretiza melhor em segundo plano do que no palco. É o que acontece em minha série “Água e 

Tapetes Persas”, em que um ambiente inesperado foi criado entre o evento e o momento. 

A minha inspiração ao fazer estas fotos foi a criação de novos momentos, contrastes de cor, uma qualidade 

variada, e fazer os tapetes flutuarem e dançarem na água.

Jalal Sepehr

Water and Persian Rugs, 2004
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Arash Hanaei

Sharpen Edges
“Sharpen Edges” (Afiar Contornos) é uma ferramenta do Adobe Photoshop utilizada para definir contornos. 

 

Desde a chegada de soldados americanos à fronteira Irã-Iraque, a região foi palco de muitas manobras mili-

tares no contexto da luta contra o inimigo imaginário e, devido a estas atividades, tudo é muito mais sério e 

ameaçador; mais afiado, pode-se dizer.

As silhuetas dos soldados americanos do outro lado da fronteira podiam ser vistas à distância, e sentíamos o 

peso de sua presença.

As fotos de notícias na Internet sempre me chamaram a atenção e eu costumava manter uma coleção de 

imagens dessas fotografias, especialmente imagens do Oriente Médio e seus conflitos.

Nesta série, minha intenção foi retirar o contexto “notícia” das imagens e encarar o “inimigo”, a “ansiedade” 

e a “incerteza”.

Já utilizei bonecos como uma forma rápida de reconstituir a realidade em um estúdio com iluminação fixa 

e, neste caso, com uma câmera amadora. As imagens em baixa resolução se assemelham a fotografias que 

podem ser baixadas da Internet, e isso faz parte do meu conceito nesta série e em alguns dos meus outros 

projetos.

Arash Hanaei

PULSO IRANIANO 8786 PULSO IRANIANO

Arash Hanaei

Sharpen Edges
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As fotos de notícias na Internet sempre me chamaram a atenção e eu costumava manter uma coleção de 

imagens dessas fotografias, especialmente imagens do Oriente Médio e seus conflitos.

Nesta série, minha intenção foi retirar o contexto “notícia” das imagens e encarar o “inimigo”, a “ansiedade” 
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Já utilizei bonecos como uma forma rápida de reconstituir a realidade em um estúdio com iluminação fixa 

e, neste caso, com uma câmera amadora. As imagens em baixa resolução se assemelham a fotografias que 

podem ser baixadas da Internet, e isso faz parte do meu conceito nesta série e em alguns dos meus outros 

projetos.

Arash Hanaei
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Shirin Aliabadi
Uma das primeiras coisas que você percebe em Teerã é a forma como as mulheres usam maquiagem e suas 
roupas, apesar das leis rígidas destinadas a controlar a forma das mulheres islâmicas se vestirem. A aparência 
física é incrivelmente muito importante no Irã e é geralmente centro das negociações com o regime. Nos 
meus projetos fotográficos, Garotas em Carros e Senhorita Híbrida, meu interesse foi inicialmente focado na 
juventude urbana do Irã. Não faço julgamentos, porque nem é esse o meu papel nem minha intenção, mas 
o que deu início a tudo foi a imagem que estava captando dessa sociedade fora do Irã, a qual é mencionada 
principalmente pela mídia, mas também, e com mais relevância, por aqueles artistas que ficam confinados 
dentro do tropo da nostalgia e estética preto e branco. Para mim, isso é quase uma caricatura.

 
Shirin Aliabadi 

Aliabadi procura capturar as nuances estéticas que moldam e reinventam a identidade da jovem iraniana da 
nova geração. Ela explora os jogos e a rebelião cultural que são criados em sistemas socialmente opressivos, 
pelo surgimento de pequenas subculturas, especificamente em Teerã. A artista mostra como o público não 
vê um dilema na sexualização de jovens adolescentes e apresenta as contradições da luta entre as crenças 
religiosas e a cultura pop.

Garota Híbrida, uma série de fotos de estúdio de garotas iranianas descoladas pousando com telefones celula-
res, pirulitos, com a “essencial” fita cirúrgica de nariz (que deve aparecer), usando lentes de contato coloridas 
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Arash Hanaei

Sharpen Edges
“Sharpen Edges” (Afiar Contornos) é uma ferramenta do Adobe Photoshop utilizada para definir contornos. 

 

Desde a chegada de soldados americanos à fronteira Irã-Iraque, a região foi palco de muitas manobras mili-

tares no contexto da luta contra o inimigo imaginário e, devido a estas atividades, tudo é muito mais sério e 

ameaçador; mais afiado, pode-se dizer.

As silhuetas dos soldados americanos do outro lado da fronteira podiam ser vistas à distância, e sentíamos o 

peso de sua presença.

As fotos de notícias na Internet sempre me chamaram a atenção e eu costumava manter uma coleção de 

imagens dessas fotografias, especialmente imagens do Oriente Médio e seus conflitos.

Nesta série, minha intenção foi retirar o contexto “notícia” das imagens e encarar o “inimigo”, a “ansiedade” 

e a “incerteza”.

Já utilizei bonecos como uma forma rápida de reconstituir a realidade em um estúdio com iluminação fixa 

e, neste caso, com uma câmera amadora. As imagens em baixa resolução se assemelham a fotografias que 

podem ser baixadas da Internet, e isso faz parte do meu conceito nesta série e em alguns dos meus outros 

projetos.

Arash Hanaei

PRIMEIRA 
Parte. 1/3

a_O Conteúdo.
• A Obra,

• Questões Técnicas,
• A Manipulação das 
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# 008

Primeira Parte. O Conteúdo.



PRIMEIRA 
Parte. 2/3

a_O Conteúdo.
• A Obra,

• Questões Técnicas,
• A Manipulação das obras.

# 009

Primeira Parte. O Conteúdo.



PRIMEIRA 
Parte. 3/3

a_O Conteúdo.
• A Obra,

• Questões Técnicas,
• A Manipulação das obras.

# 010

Primeira Parte. O Conteúdo.



Primeira Parte. O Conteúdo.

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.

# 011

Primeira Parte. O Contentor espacial.



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.
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Primeira Parte. O Contentor espacial.



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.

# 013

Primeira Parte. O Contentor espacial.



PRIMEIRA 
Parte. 1/1

c_O Visitante.

# 014

Primeira Parte. O Visitante.



SEGUNDA 
Parte.

• Conceito.
• Objetivos.

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

Ferramentas.

# 015

Segunda Parte. 



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)

# 016

Segunda Parte. CONCEITO. 



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.

# 017

Segunda Parte. OBJETIVOS. 



• 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. 

# 018

Segunda Parte. CONSTruTIVISMO.. 



• 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. 

# 019

Segunda Parte. MuSEu DE ArTE CONTEMPOrâNEA DE TEErã 



• 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. 

# 020

Segunda Parte. Zaha HADID, Daniel LIBESkIND. 



• 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. 

# 021

Segunda Parte. Zaha HADID, Daniel LIBESkIND. 



• 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. 

# 022

Segunda Parte. Torres Puerta de Europa. MADrID



• 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. 

# 023

Segunda Parte. ESCrITA PErSA. 



• 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. 

# 024

Segunda Parte. TEHrAN. 



• 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. 

# 025

Segunda Parte. TEHrAN. Metro 
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O Oi Futuro abre seu espaço no Flamengo para a contemplação, em Pulso Iraniano, de obras representativas 

da arte contemporânea produzida em um país de cultura milenar. Na mostra, inédita, há um tributo aos anti-

gos tesouros: um imenso painel no qual um tapete voa sobre o mar, como em Mil e Uma Noites, conjunto de 

narrativas que nos fascina há gerações.

A arte iraniana de nossos dias é forte e multifacetada, inclusive quando produzida por quem optou viver no 

exterior. Fotos e vídeos se desdobram nos temas A Poesia, A Mulher, O Espírito de Celebração, A Guerra e As 

Tradições. Para situar o espectador no contexto do país, será exibido o filme “Irã Revelado”, e imagens em 

preto e branco do jornal Diário do Irã. Em uma das instalações, uma artista valoriza a importância do telefone 

celular durante recentes manifestações populares. 

Ao trazer o Pulso Iraniano para o Brasil, o Oi Futuro amplia a sua presença no cenário internacional e contri-

bui, mais uma vez, para democratizar o acesso do público à arte de nosso tempo e difundir a percepção sobre 

a diversidade cultural do mundo contemporâneo.

Maria Arlete Mendes Gonçalves
Diretora de Cultura do Oi Futuro

• 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. 

# 026

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. 

# 027

Segunda Parte. OI FuTurO. FLAMENGO. rJ. 



• 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. 

# 028

Segunda Parte. A TORRE AzADI. 



• 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. 
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Segunda Parte. A TORRE AzADI. 



• 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. 
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Segunda Parte. A TORRE AzADI. 



• 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. 

# 031

Segunda Parte. A TORRE AzADI. 



• 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.

# 032

Segunda Parte. FERRAMEnTAs.



• 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.
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Segunda Parte. FERRAMEnTAs.



• 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.
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Segunda Parte. FERRAMEnTAs.



• 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.
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Segunda Parte. FERRAMEnTAs.



• 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.
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Segunda Parte. FERRAMEnTAs.



• 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.
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Segunda Parte. FERRAMEnTAs.



• 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.

# 038

Segunda Parte. FERRAMEnTAs.



TERCEIRA 
Parte.

• O Projeto Executivo: A montagem.
Planejamento – cronograma; 

Materiais;
Direção Executiva;

Desmontagem.

# 039

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

# 040

Terceira Parte. O Projeto Executivo: A montagem.
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02

TERCEIRA Parte.
• O Projeto Executivo: 

Planta: Pulso Iraniano.

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

2_ Distribuição “hipotética”: Artistas e 
Obras.

# 041

Terceira Parte. O Projeto Executivo: A montagem.



TERCEIRA Parte.
• O Projeto Executivo: 

# 042

Terceira Parte. O Projeto Executivo: A montagem.



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



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



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



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



TERCEIRA Parte.
• O Projeto Executivo: 

# 047

Terceira Parte. O Projeto Executivo: A montagem.



QUARTA  
Parte.

• Coordenação 
+ Produção  

+ Divulgação.

# 048

Quarta Parte. Coordenação + Produção+ Divulgação.



• Ficha Técnica.
Pulso Iraniano.
Belo Horizonte.

2012

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

# 049

Quarta Parte. Ficha Técnica.



# 050

www.mariosuarez.net 
+5531) 9163 0883


