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Under These Words (Solidarity Athens 2016) 
(2017, 52’) de Robin Vanbesien

Três atores iniciam uma viagem por Atenas, escutando 
cidadãos envolvidos em diferentes organizações de 
carácter social. No decorrer de várias conversas, o 
imaginário social desdobra-se numa continuidade viva. 
Segundo o artista: “Viajei até Atenas com a ideia de 
encenar a história da Oresteia, com a participação de 
atores de teatro e de cidadãos envolvidos no movimento 
de solidariedade. No entanto, desmoronou-se a ideia 
de sobrepor uma ficção alegórica da antiga tragédia 
grega sobre o presente social de Atenas. O que inicial-
mente esperava aprender com a Oresteia – a ideia de 
uma (in)justiça socialmente vivida – foi-me restituído 
através do movimento de solidariedade como uma 
‘estrutura de sentimento’ (Raymond Williams)”. 

Bojana Cvejić trabalha como performer e teórica de performance. 
Leciona em vários programas de dança e performance na 
Europa. Atualmente, o seu trabalho foca a coreografia social, 
tecnologias e performances do “eu”, tempo e ritmo na poética 
da performance e modos de produção pós-fordistas.

Robin Vanbesien participou em exposições individuais e 
coletivas, incluindo: “OMONIA”, 5th Athens Biennial (2016); 
“Foreign Places”, WIELS (Bruxelas, 2016); “Gravidade”, Lumiar 
Cité (2015); e “F. Hodler” (com Willem Oorebeek), Pinacoteca 
(Viena, 2014). Entre as suas residências artísticas destacam-se: 
Capacete (Rio de Janeiro), Rupert (Vilnius), Programa de 
Residências da Maumaus e WIELS Residency (Bruxelas). 

Solidarity Poiesis: I Will Come and Steal You 
(B_Books, 2017)

Tomando as assembleias populares em Atenas como 
ponto de partida, a publicação discute ideias e proba-
bilidades multifacetadas na base destes movimentos 
populares, como a prefiguração, a autonomia e a 
abolição da democracia. A noção de “solidarity poiesis” 
surge a partir do argumento para uma poética que 
transforma a justiça social através de novas infraestru-
turas auto-organizadas e sustentáveis. Coordenada  
por Robin Vanbesien, a publicação dá continuidade  
ao filme Under These Words (Solidarity Athens 2016)  
e conta com entrevistas e ensaios de Tom Engels, 
Bryana Fritz, Christos Giovanopoulos, Avery F. Gordon, 
Valeria Graziano, Christina Papadopoulos, Christos 
Sideris, Alberto Toscano.   
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