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Associação Videobrasil



Breve apresentação (da instituição)
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Fundada por Solange O. Farkas em 1991, a Associação Cultural Videobrasil é fruto do desejo de 
acolher institucionalmente um acervo crescente de obras e publicações, que vem sendo reunido desde 
a primeira edição do Festival Videobrasil (atualmente Bienal Sesc_Videobrasil), em 1983. 

Desde então, a associação trabalha sistematicamente no sentido de ativar essa coleção, que reúne 
obras de Países da CPLP e do Sul geopolítico do mundo – América Latina, África, Leste Europeu, Ásia e 
Oriente Médio –, clássicos da videoarte, produções próprias e uma vasta coleção de publicações sobre 
arte.

Além da Bienal, que ocorre a cada dois anos, a associação também realiza uma série de ações de 
pesquisa, difusão e mapeamento de sua coleção: exposições internacionais; mostras itinerantes; 
publicações sobre arte e cultura contemporânea; programas de TV e os documentários da 
Videobrasil; Coleção de Autores; seminários, oficinas e encontros com artistas e pesquisadores, em 
diálogo constante com diversas áreas do conhecimento; e programas de residência artística, em 
conexão com uma ampla rede de colaboração internacional.



Breve referência a principal(ais) atividade(s) e / ou 
projeto(s) em curso

• 22a Bienal Sesc_Videobrasil: A Associação Cultural Videobrasil e o Sesc São Paulo convidaram, 
mediante uma chamada que encerrou no dia 16 de setembro, artistas e/ou coletivos do Sul 
Global, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), e artistas indígenas de quaisquer 
nacionalidades para participar da seleção para a 22ª Bienal Sesc_Videobrasil. O evento é em fase 
de pré-produção e será realizado em outubro 2023, chegando à sua 22ª edição, intitulada "A 
memória é uma ilha de edição" – frase retirada de poema de Waly Salomão (1943-2003), com 
curadoria do brasileiro Raphael Fonseca e da queniana Renée Akitelek Mboya.

• Projetos de comemoração para os 40 anos do Videobrasil: a Bienal ainda marca os 40 anos do 
Videobrasil. As quatro décadas dessa trajetória incluem adequações no nome do evento, 
expansão em seu formato, internacionalização, novas parcerias e outras transformações, mas 
evidenciam um caminho coerente na apresentação e incentivo à produção de artistas da CPLP e 
do Sul Global. Os projetos para a celebração dos 40 anos do VB incluem uma série de artigos, 
projeções na cidade, a itinerância da exposição REVIRAVOLTA, um podcast e um novo livro. 
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Principal(ais) expectativa(s) quanto à obtenção  do 
Estatuto de Observador Consultivo da CPLP

• Participar de Comissões temáticas na área de Assuntos 
Culturais, com foco nas Artes Visuais 

• Apoiar, sempre que possível, o alargamento e o 
aprofundamento da cooperação entre estados membros  da 
CPLP

• Obter apoio na divulgação de projetos do Videobrasil no âmbito 
da CPLP
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