
apresentam

Lançamento do livro “COPAS – 12 CIDADES EM TENSÃO” 
no dia 7 de maio de 2015 na Casa da Nuvem

Com distruição gratuita o livro reúne relatos das mudanças, 
manifestações, discussões nas 12 cidades-sede da Copa do Mundo 

criadas por mais 23 artistas no Brasil 

São Paulo, maio de 2015 – No dia 7 de maio de 2015 às 20h acontece na Casa da

Nuvem o lançamento do livro “Copas – 12 cidades em tensão”, organizado por Daniel

Lima,  Fabiane Borges  e  Milena  Durante,  apresentando  o  resultado  do projeto  Copas

realizado em 2014 com a participação de 23 coletivos e artistas de todas as cidades-sede

da Copa do Mundo no Brasil:Ana Paula Sant'Ana (MT),  Bijari  (SP),  Brígida Campbell

(MG), Caio Mattoso (MT), Carol Barreiro (DF), Casadalapa (SP), Côco de Umbigada (PE),

David da Paz (CE), Edson Barrus (PE), Eduardo Ferreira (MT), Fabrício Barbosa (MT),
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Francis  Madson  (AM),  Frente  3  de  Fevereiro  (SP),  Goto  (PR),  Jota  Mombaça  (RN),

Moana Mayall  (RJ),  Nova Pasta (SP),  Ocupeacidade (SP),  Rodrigo Lourenço (RS)  e

Tininha Llanos (BA). 

O livro surge como documentação de um processo de pesquisa e criação realizado por

artistas, coletivos de arte e interventores urbanos das 12 cidades que sediaram os jogos

no  Brasil,  criando  uma  narrativa  sobre  transformações  urbanísticas  e  manifestações

políticas  e  estéticas  de  cada  uma  das  cidades:  Belo  Horizonte/MG,  Brasília/DF,

Cuiabá/MT,  Curitiba/PR,  Fortaleza/CE,  Manaus/AM,  Natal/RN,  Porto  Alegre/RS,

Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ, Salvador/BA e São Paulo/SP. 

Em um relato  encarnado,  o  livro  “COPAS  -  12  Cidades  em Tensão”  reúne  registros

variados evidenciando as mudanças trazidas para as doze cidades em decorrência do

megaevento  e  suas  práticas  de  privatização  e  gentrificação.  Composto  de  diferentes

linguagens como fotografia,  performance,  projeções, intervenções urbanas, notícias de

jornais e textos críticos, o livro é resultado de reuniões presenciais e virtuais, debates e

proposições realizadas ao longo de todo o ano de 2014 pelos convidados a integrar o

projeto, financiado pelo Edital Rede Funarte 2014.

Se essa foi a Copa de acidentes e mortes na construção de estádios, de irregularidades

diversas  nas  parcerias  com  empresas  privadas,  do  estabelecimento  de  estados  de

exceção  generalizados,  de  violência  policial  contra  manifestantes  e  a  população,  de

desapropriações  e  despejos,  deixando  como  resultado  uma  série  de  injustiças  e

desserviços à maioria da população, e culminando na falência em grande escala de seu

legado político e social, por outro lado, muita da energia de criação investida na Copa

pelos brasileiros se deu através de manifestações, gritos, vozes e corpos que lutavam,

fazendo existir ainda uma outra Copa, de desejos democráticos que mais uma vez se

levantam, transformam formas de agir, pensar e viver, e sedimentam-se na história das

lutas, desafiando a história oficial. O livro conta parte desse processo e um pouco das

histórias não oficiais da Copa do Mundo no Brasil.

Organização 

Daniel Lima, Fabiane M. Borges, Milena Durante
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Participantes 

Ana Paula Sant'Ana (MT), Bijari (SP), Brígida Campbell (MG), Caio Mattoso (MT), Carol 

Barreiro (DF), Casadalapa (SP), Côco de Umbigada (PE), David da Paz (CE), Edson 

Barrus (PE), Eduardo Ferreira (MT), Fabrício Barbosa (MT), Francis Madson (AM), Frente 

3 de Fevereiro (SP), Goto (PR), Jota Mombaça (RN), Moana Mayall (RJ), Nova Pasta 

(SP), Ocupeacidade (SP), Rodrigo Lourenço (RS)  e Tininha Llanos (BA). 

Lançamento do livro “Copas – 12 cidades em tensão” na Casa da Nuvem
Data: 7 de maio de 2015, quinta, 20h
Rua Moraes e Vale, 18 – Lapa, Rio de Janeiro, RJ
Grátis/Livre

Contato:
Daniel Lima
invisiveisproducoes@gmail.com
11 987763366

Fabiane Borges
catadores@gmail.com

Milena Durante
midurante@gmail.com

3


