


METABOLIC RIFTS é uma série de 
eventos organizados por PROSPECTIONS 
for Art, Education and Knowledge 
Production, uma assembleia peripatética 
de investigação em artes visuais e 
performativas, mobilizada por Alexandra 
Balona e Sofia Lemos. Ao investigar as 
ruturas do metabolismo nos sistemas 
da Terra, ancoradas em torno da lógica 
da acumu lação capitalista e do modo 
como o raciocínio neoliberal corrompe 
as suas operações básicas de renovação, 
a assembleia encoraja abordagens 
transversais a fenómenos planetários.

Posicionamentos modernos e 
contemporâneos inscrevem o sujeito num 
presente fracturado de gestão financeira e 
desordem climática à escala planetária –  
desde as suas raízes “iluministas” até 
futuras rotas de extinção. Na atual 
era global, as narrativas soberanas, a 
identidade nacional e a produção curatorial 
perpetuam relações insustentáveis que 
condicionam intenções e afectações, 
reificando simultaneamente a distinção 
entre sujeitos e objetos. Quais as cesuras 
e contradições óbvias que operam nestes 
limites narrativos? De que forma se podem 
abordar urgências contemporâneas 
e protocolos de representação cujo 
predicado é indiscernível?

Na segunda assembleia METABOLIC 
RIFTS interrogamos morfologias do 
conhecimento, sistemas de colonização 
epistémica e de governança capitalista, 
bem como as presentes condições 
de delimitação política e corporativa 
que condicionam práticas curatoriais 
contemporâneas. Muito embora os 
projetos curatoriais possam produzir 
grandes narrativas ao serviço de agendas 
políticas inequívocas, estes têm também 

METABOLIC RIFTS II
17 de fevereiro 2018
Teatro Rivoli – Pequeno Auditório

14h30 Abertura

15h00 Boaventura de Sousa Santos, 
Epistemologias do Sul: Descolonização  
da Arte e do Conhecimento

16h30 Pausa
 
17h00 Maria Iñigo Clavo, A Nossa 
Metodologia é o Nosso Agenciamento: 
Notas sobre a descolonização do 
conhecimento através do curatorial

18h00 Vivian Ziherl, 760 Anos de Natural: 
Entre um Leão e o Oceano Profundo

19h00 Mesa redonda. Moderação: 
Alexandra Balona e Sofia Lemos

20h30 Pausa

21h30 Fabrizio Terranova,  
Donna Haraway: Storytelling for Earthly 
Survival (2016, cor, som, 81min.)

As palestras e o filme serão apresentados  
na íntegra em inglês.

prospections.for.aekp@gmail.com
www.prospectionsforaekp.org

Boaventura de Sousa Santos
Epistemologias do Sul: A Descolonização  
da Arte e do Conhecimento

Partindo da hipótese de que não existe 
justiça global social sem a existência 
de justiça global cognitiva, quais as 
tarefas envolvidas na descolonização 
do conhecimento? Introduzindo as 
epistemologias do sul como mudança 
paradigmática, Boaventura de Sousa 
Santos desenvolverá os principais 
conceitos convergentes na sua definição: 
a linha abissal, a sociologia das ausências,  
a sociologia das emergências, a ecologia 
dos saberes, a tradução intercultural e o  
artesanato das práticas. Desta forma, 
e traçando as diferenças entre arte 
como instituição e arte como a prática 
dos artistas, Sousa Santos propõe o 
cantiléver, um elemento estrutural 
emprestado da arquitetura e da 
construção civil, como metáfora para 
caracterizar o artista como aquele que 
pode caminhar a linha abissal vendo 
ambos os lados.

Boaventura de Sousa Santos é Professor 
Catedrático Jubilado da Faculdade de Economia 
da Universidade de Coimbra e Distinguido 
Académico de Estudos Legais da Faculdade de 
Direito da Universidade de Wisconsin-Madison. 
É igualmente Diretor do Centro de Estudos Sociais  
da Universidade de Coimbra. Tem escrito e  
publicado extensivamente nas áreas de sociologia  
do direito, epistemologia, movimentos sociais, 
globalização e direitos humanos, entre os quais 
se destacam Se Deus fosse um ativista dos 
direitos humanos (2013) e Epistemologies of  
the South. Justice against Epistemicide (2014). 

Maria Iñigo Clavo
A Nossa Metodologia é o Nosso 
Agenciamento: Notas sobre a descolonização  
do conhecimento através do curatorial

No Brasil, a procura académica de novos 
modelos de diversidade epistémica 
evidenciada em projetos como os 
“Encontros de Conhecimento” ocorre 
em paralelo a projetos curatoriais que 
pretendem re-narrar a história a partir de 
posicionamentos teóricos pós-coloniais.  
Se os museus são uma das várias 
tecnologias modernas de auto-
representação de uma identidade 
(nacional), e tendo em conta a estreita 
relação entre representação, direito 
e cidadania, as exposições deveriam 
tornar visíveis os conflitos em torno 
desses termos complexos e irresolutos. 
Partindo da sua investigação sobre 
estratégias curatoriais e a descolonização 
de metodologias, especificamente no 
contexto de exposições que utilizam 
a história e cultura popular como 
predicado, Clavo analisa alguns dos 
desafios e alianças inesperadas nas 
práticas curatoriais pós-coloniais.

Maria Iñigo Clavo é investigadora, curadora e 
professora da Universidade Aberta da Catalunha, 
onde é co-fundadora do grupo de investigação 
independente “Península, processos coloniais e 
práticas artísticas e curatoriais” em colaboração 
com o Museu Reina Sofia, em Madrid. Clavo 
lecionou na Universidade de Essex, Universidade 
de São Paulo e Central Saint Martins. Tem 
colaborado com e-flux journal, Stedelijk Museum, 
Mela * Project, Afterall entre outros, e, foi 
recentemente editora do número “É Possível 
Descolonizar Metodologias Ocidentais? O Sul 
como Interlocução” da revista Re-visiones.

Vivian Ziherl
760 Anos de Natural: Entre um Leão  
e o Oceano Profundo

Em “The Fourfold Articulation”, Vivian 
Ziherl propõe uma cristalografia da 
forma moderna de valor, com base na 
reavaliação da localização temporal e 
territorial da chamada “acumulação 
primitiva”. O argumento que suscitou 
apreensão foi a matriz de compensação 
de custos nas seguintes quatro categorias:  
“o natural / a fêmea / o racial / o a priori”.  
Expandindo essa investigação, Ziherl 
discutirá a re/produção mercurial da 
categoria “Natural”, considerando 
especificamente as táticas de emergência  
do Direito Natural na long durée, bem 
como o trabalho realizado no âmbito da 
Fundação de arte e investigação Frontier 
Imaginaries aprofundando a sua próxima 
iteração intitulada Trade Markings, 
proximamente em exibição no  
Van Abbemuseum.

Vivian Ziherl é curadora, crítica e doutoranda  
na Universidade Monash. Em 2015, estabeleceu 
a Fundação de arte e investigação Frontier 
Imaginaries. A Fundação tem cooperado com  
o Instituto de Arte Moderna em Brisbane 
(Austrália), o Museu de Arte QUT e a Cinemateca  
Australiana, com a Fundação Al Ma’mal e 
a 3ª Internacional Qalandiya em Jerusalém 
(Palestina), com a e-flux e Universidade de 
Columbia em Nova York (EUA), e com o  
Museu Histórico da Ilha de North Stradbroke  
em Minjerribah (Território Quandamooka). 

Fabrizio Terranova
Donna Haraway: Storytelling for Earthly 
Survival (2016, cor, som, 81min.)

Marcado por compromissos profundos 
com o feminismo e o ambientalismo, 
o trabalho desenvolvido por Donna 
Haraway nas últimas quatro décadas 
implica a ciência, tecnologia, género 
e o pensamento multi-espécies. 
Recusando os limites que separam 
e naturalizam divisões entre agentes 
humanos de não-humanos, Haraway, 
uma talentosa contadora de histórias, 
propõe múltiplos desafios a estruturas 
normativas numa época de consternação 
ecológica. Num retrato imaginativo de 
uma pensadora extraordinária, Fabrizio 
Terranova documentou Haraway e a 
sua companheira Cayenne, explorando 
o seu universo pessoal, bem como o 
desenvolvimento das suas perspetivas 
quanto ao relacionamento multi-espécies 
e ao bem-estar planetário.

Donna Haraway é Professora Emérita no 
Departamento de História da Consciência e 
Estudos Feministas da Universidade da Califórnia, 
Santa Cruz e entusiasta de ficção científica. 
Tornou-se reconhecida na década de 1980 pelo 
seu trabalho nas áreas do feminismo, estudos  
de género e identidade, política e tecnologia. 

Fabrizio Terranova é cineasta, ativista, dramaturgo 
e professor da École de recherche graphique em 
Bruxelas, onde fundou e codirige o programa 
de Mestrado em Narração e Experimentação / 
Narração Especulativa. 

a potencialidade de descompactar as 
complexidades intrínsecas às próprias 
formas narrativas. Nesta assembleia, 
propomos projetos que vão além do 
contexto ou da ilustração e que, por sua 
vez, investigam uma noção de curadoria 
produtora e implicada na descolonização 
do conhecimento.

A primeira assembleia realizada em  
14 de outubro de 2017 no Museu de Arte  
Contemporânea de Serralves convidou 
os seus participantes a descompactar 
assimetrias basilares em questões 
de direito de propriedade, direitos 
humanos, economia ambiental, bem 
como nos processos de singularidade 
e do comum, reunindo a dramaturga 
Ana Vujanović, a académica de estudos 
legais Brenna Bhandar, a teórica 
cultural Ana Teixeira Pinto e a politóloga 
Nikita Dhawan, em articulação com 
a apresentação das performances 
PRIVATE: Wear a mask when you talk  
to me (2016) e Private Song (2017)  
de Alexandra Bachzetsis.

Através de um programa de encontros 
discursivos, exposições, performances e 
publicações, PROSPECTIONS propõe uma 
escavação de ortodoxias metodológicas, 
de modo a fomentar a investigação como  
um encontro implicado, aberto e dialógico, 
mobilizando teoria e prática em colaboração  
interdisciplinar, de forma a examinar 
narrativas e contendas sobre as origens  
e ficções do sujeito.

PRÓXIMA ASSEMBLEIA
28 Abril 2018
Teatro Campo Alegre, Porto
Com Ligia Lewis, em colaboração com Teatro 
Municipal do Porto e Festival DDD Dias da Dança
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