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Ashish Ghadiali, Lucia Pietroiusti

RADICAL ECOLOGY
Como poderá a arte ser pensada enquanto
agente tradutor da justiça ambiental? O cineasta
e ativista Ashish Ghadiali e a curadora Lucia
Pietroiusti discutem a sua prática colaborativa,
partindo do desenvolvimento (com Amal Khalaf)
do projeto “Sensing the Planet” (Dartington
Trust/Serpentine Galleries, 2021), um encontro
“decolonial” alternativo à COP26 (Glasgow, 2021).
Ao centrar-se em obras de arte, metodologias
e enquadramentos conceptuais, a conferência
traça os princípios subjacentes à “Radical
Ecology”, uma nova estrutura sem fins lucrativos
que apoia a justiça climática através da prática
criativa.

A presença de Ashish Ghadiali e Lucia Pietroiusti em
Portugal acontece no âmbito do Programa Internacional
de Residências da Maumaus. Para além da conferência,
Lucia Pietroiusti realiza uma pesquisa sobre a criação
artística contemporânea portuguesa, uma vertente do
Programa Internacional de Residências que já contou
com a participação dos curadores Corinne Diserens,
Elvira Dyangani Ose, Mats Stjernstedt, Milan Ther, Nuria
Enguita Mayo, Roger M. Buergel e Sabine Breitwieser,
entre outros.

A participação está sujeita a marcação prévia, que
deve ser dirigida para o email admin@maumaus.org.
A conferência decorre em língua inglesa.

Ashish Ghadiali é fundador, com Lucia Pietroiusti, do
projeto “Radical Ecology”, consultor estratégico em justiça
climática para o Global Systems Institute (University of
Exeter, Reino Unido) e copresidente da Black Atlantic
Innovation Network (Sarah Parker Remond Centre for
the Study of Racism and Racialisation, University
College London).
Lucia Pietroiusti é curadora e trabalha na intersecção
entre arte, ecologia e sistemas, habitualmente fora do
contexto da galeria. É cofundadora do projeto “General
Ecology” (Serpentine Galleries, Reino Unido) e desenvolve
o projeto “Radical Ecology” (com Ashish Ghadiali).
Entre os outros trabalhos que atualmente desenvolve,
incluem-se: “Being Mothers” (E-Werk Luckenwalde,
Alemanha) e “Persons”, com Filipa Ramos (8ª Biennale
Gherdëina, Itália).

Estrutura financiada por:

Apoio:

Covid-19:
Lotação máxima de 20 participantes. Uso obrigatório
de máscara de proteção e apresentação do certificado
de vacinação.
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