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_________________________________________________________________________________________________________

Como uma organização que defende a Liberdade em frente à conflitos, a UCL MAL condena
veementemente os ataques não justificados da Rússia contra a Ucrânia. Nos solidarizamos com o
povo ucraniano e todas as pessoas afetadas pelo militarismo perverso e desnecessário do
Presidente Putin, responsável por milhares de mortes ucranianas desde 2014.

Com objetivo de apoiar o povo ucraniano e o direito que tem de proteger sua sociedade
democrática, nosso time internacional reuniu uma série de recursos, vindos daqueles capazes de
ajudar, através de doações e maneiras de conscientizar as vítimas desse conflito desnecessário.
Informações adicionais sobre oportunidades de trabalho voluntário para ajudar refugiados e aqueles
que necessitam de ajuda em estados vizinhos à Ucrania podem ser encontradas em
www.uclmal.com

#нівійнівукраїні #нетвойне UA #StopRussianAggression #StopWarInUkraine
#NãoaagressãoRussa #NãoaguerranaUcrânia

_________________________________________________________________________________________________________

https://www.uclmal.com/ukraine?utm_campaign=cad9522d-8ca1-4886-80a4-7b7b0b034f54&utm_source=so&utm_medium=mail
https://www.uclmal.com/ukraine?utm_campaign=cad9522d-8ca1-4886-80a4-7b7b0b034f54&utm_source=so&utm_medium=mail


EVENTOS

Em Dezembro, a UCL MAL encerrou um ano atarefado, enriquecedor e desafiador, repleto de
projetos multimídia colaborativos com nosso showcase virtual de fim de ano.

O evento, realizado em conjunto com o Kuñangue Aty Guasu (KAG) e o Instituto para o
Desenvolvimento da Arte e da Cultura (IDAC), apresentou trabalhos dos diversos times da MAL.
A seleção contou com trabalhos envolvendo desde gravação experimental de som, design de
realidade virtual, modelagem 3D e cinema, até tecnologias de GIS. Tais trabalhos deram início a
discussões sobre o papel das tecnologias digitais e de métodos colaborativos na pesquisa
antropológica, no gerenciamento de patrimônios culturais e em exibições em museus.

Se você por acaso perdeu o evento, pode encontrar agora as gravações no nosso canal do
Youtube!

NOTÍCIAS

Acampamento Terra Livre 2022

De 4 a 8 de abril, o Kuñangue Aty Guasu irá para Brasília para o Acampamento Terra Livre 2022.
É uma viagem de 13908 km até o maior encontro de povos indígenas do Brasil, no qual eles se
reunirão para lutar por seus direitos. As despesas com alimentação, transporte e biossegurança
(como máscaras, higienizador de mãos) são grandes, portanto, considere fazer uma doação
para a Grande Assembléia das Mulheres Guarani e Kaiowá! Clique aqui para saber mais sobre
como ajudar! Assista ao vídeo clicando na imagem acima.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTqLSVJrOUEN8ZLzZ1kajgxWBpAS7-IXh
https://www.uclmal.com/projects?utm_campaign=cad9522d-8ca1-4886-80a4-7b7b0b034f54&utm_source=so&utm_medium=mail
https://www.youtube.com/channel/UCT3z65SB_yz3PAqLW774sDw
https://www.youtube.com/channel/UCT3z65SB_yz3PAqLW774sDw
https://youtu.be/yYiy7hgW28Q
https://www.kunangue.com/vaquinha


—

Time de campo do UCL MAL no Festival Adhana

O time de campo da UCL MAL começou o ano em São Paulo, apresentando alguns de nossos
projetos em andamento no Festival Adhana de Ano Novo.

Várias apresentações ocorreram
durante o festival, inclusive uma
exibição do Museu Guarani e Kaiowá
de realidade virtual na Galeria de Arte,
uma palestra ace over the course of
the festival, including an exhibition of
the Guarani and Kaiowá Virtual
Museum at the Art Gallery, a lecture on
the collaborative processes through
which the Guarani and Kaiowá Virtual
Museum was made, and a creative
presentation of archival sounds in a
Guarani and Kaiowá Jam Session.

A equipe presente incluiu a líder indígena e antropóloga Jaqueline Aranduhá, os cineastas
indígenas Scott Hill e Luan Iturve, xamãs Guarani e Kaiowá Dona Neuza e Dona Ivone, a
presidente do IDAC Fabiana Fernandes, a artista multimídia Alice Hellman e a co-fundadora do
MAL, Raffaella Fryer-Moreira. Somos gratos pelo apoio remoto da equipe MAL e pela
colaboração criativa com o produtor musical e artista sonoro Bill Robin Fuller.

—

Ecologias do Pensamento: Experiências de dados multissensoriais

Parabéns à equipe da UCL MAL que foi premiada com o Small Grant Global Engagement Fund
da UCL! O projeto se baseará em uma parceria global entre artistas, antropólogos, comunidades
indígenas, designers de som e botânicos para investigar o papel do som no conhecimento
ecológico e na prática arquivística.

Este projeto contribuirá com novos conjuntos de dados para o Arquivo Digital Guarani e Kaiowá
e o Museu Virtual que está atualmente em desenvolvimento pelo Laboratório de Antropologia
Multimídia da UCL e o Kuñangue Aty Guasu, em parceria com o EMKP do Museu Britânico, a
UCL Grand Challenges e a UCL Global Engagement

—

Tornando a Violência Visível
premiado com o UCL Global
Engagement Fund (Fundo de
Engajamento Global)

Parabéns à nossa incrível equipe
trabalhando no projeto Making Violence
Visible (Tornando a Violência Visível), o
qual recebeu o UCL Global Engagement
Fund para continuar apoiando o Kuñangue
Aty Guasu enquanto mapeiam e tornam
visível a violência vivida pelas mulheres
em suas comunidades.

https://www.uclmal.com/ogapysy?utm_campaign=cad9522d-8ca1-4886-80a4-7b7b0b034f54&utm_source=so&utm_medium=mail
https://www.uclmal.com/virtual-museum?utm_campaign=cad9522d-8ca1-4886-80a4-7b7b0b034f54&utm_source=so&utm_medium=mail
https://www.uclmal.com/making-violence-visible?utm_campaign=cad9522d-8ca1-4886-80a4-7b7b0b034f54&utm_source=so&utm_medium=mail
https://www.uclmal.com/making-violence-visible?utm_campaign=cad9522d-8ca1-4886-80a4-7b7b0b034f54&utm_source=so&utm_medium=mail
https://www.kunangue.com/mapainterativo


A próxima fase do projeto envolverá o desenvolvimento de um sistema sustentável de coleta e
análise de dados na região, fortalecendo o website do KAG através de oficinas regulares com a
comunidade e mostrando os resultados do projeto através de exposições multimídia no Brasil e
no Reino Unido.

—

Kuñangue Aty Guasu e OKA lançam o primeiro Relatório sobre Intolerância
Religiosa, Racismo Religioso e a queima das Casas de Reza nas comunidades
Guarani e Kaiowá

Em 2 de março de 2022, o Kuñangue Aty Guasu e a OKA lançaram seu primeiro "Relatório sobre
Intolerância Religiosa, Racismo Religioso e a queima das Casas de Reza nas comunidades
Guarani e Kaiowá". Leia o relatório completo em português aqui.

Durante 2021, o Kuñangue Aty Guasu registrou 6 ataques incendiários contra Oga Pysy - suas
tradicionais Casas de Reza. As mulheres Guarani e Kaiowá, que lideram o Kuñangue Aty Guasu,
dedicam-se a coordenar respostas de emergência e mobilizar ações urgentes em suas
comunidades.

Nos próximos meses, Kuñangue Aty Guasu e o UCL MAL vão colaborar para integrar as novas
denúncias ao nosso mapa digital, para continuar registrando, analisando e denunciando os
abusos de direitos humanos vividos na região.

https://www.kunangue.com/chamada-de-volunt%C3%A1rixs-observat%C3%B3rio-da


TRABALHOS EM ANDAMENTO

A equipe de campo do UCL MAL inclui agora seis jovens Guarani e Kaiowá que estão
documentando os processos e técnicas através dos quais as Casas de Reza tradicionais, Oga
Pysy, são construídas. Este projeto é possível graças ao apoio da EMKP e do British Museum
Fund.

Além de aprender habilidades valiosas, a participação ativa no processo de pesquisa incentiva
as gerações mais jovens a aprender mais sobre seu próprio patrimônio cultural e contribui para
os esforços contínuos da MAL para trabalhar com as comunidades indígenas e descolonizar os
processos através dos quais os arquivos são montados e exibidos.

Você está se perguntando: o que é uma Oga Pysy, e por que estamos registrando-as? Saiba
mais aqui.

INSIGHTS DA EQUIPE

Entrevista com Luan Iturve, cineasta Guarani e Kaiowá

Como fazer parte do projeto impactou seu desenvolvimento como cineasta? Qual aspecto do
projeto você mais gostou até agora?

Para mim, a parte mais importante como produtor foi ter acompanhado a construção do Chiru,
que foi feito pelos rezadores na aldeia Pirakuá. Essa foi a parte que eu tive contato com os
anciãos, mais sábios e mais antigos de nossa aldeia, da cultura. Também trazem muito essa
questão xamânica, as crenças dos Guarani e Kaiowá. Depois de 22 anos, o Chiru foi feito
novamente. Nós o filmamos, eu participei das filmagens. Acompanhamos cada parte, cada reza
antes de cortar a madeira, antes de lapidá-la, e cada um de nós estava lá para aprender, para
acompanhar as palavras sábias, já que praticamente nossos ancestrais estão acabando.

https://www.emkp.org/oga-pysy-guarani-and-kaiowa-ceremonial-houses-in-mato-grosso-do-sul-brazil/
https://www.instagram.com/p/CWejTfPlVtq/


Nesse momento, eu realmente me senti tocado porque eu vi, e também fiquei triste pensando
que talvez as próximas gerações não possam ver a construção do Chiru. Pelo menos não com
esses anciãos que conhecemos, talvez com outros, mas não sabemos quando veremos
novamente o ritual do Chiru.

Então, esta foi a parte mais impactante, porque ao mesmo tempo que vemos e aprendemos,
sentimos a dor de perceber o que estamos perdendo aos poucos, por causa da devastação do
território e da opressão dos "grandes": a agropecuária, a indústria. A gente vê que nossa cultura
está sendo ameaçada, principalmente os nossos anciãos, nossos xamãs. Eles são os últimos que
temos, e tentamos valorizá-los através do audiovisual. Acredito que seja uma forma também de
memorizar, para que outras pessoas também vejam futuramente como era feito o Chiru e tenham
um pouco deste conhecimento. Para que eles possam valorizar mais seus anciãos, lideranças,
suas aldeias e toda a riqueza que existe nelas.

Durante o projeto, eu pude construir algo novo, um entendimento diferente em minha cabeça e
em minha trajetória como produtor audiovisual. Tudo isso é muito importante para mim também
como indígena, pois me ajudou a conhecer a mim mesmo, conhecer mais sobre minha história e
o território em que vivo. Então, não se trata apenas de como usar uma câmera, ou um gravador
de áudio, ou usar partes técnicas do audiovisual, mas como trazer o sentimento, o olhar das
pessoas, a tristeza, sentir nelas a alegria, e aprender com todas as pessoas que estão lá.

Tem curiosidade sobre o Chiru? Leia mais sobre ele aqui.

BLOG

Traduzindo a cosmologia Guarani e Kaiowá
Crítico literário, tradutor e pesquisador da MAL, Elton Uliana escreveu recentemente uma
reflexão profunda sobre o papel crucial da tradução em todos os aspectos da colaboração
experimental da UCL MAL com os povos indígenas Guarani e Kaiowá do Brasil.

https://www.instagram.com/p/CQybK4RlExV/?utm_source=ig_web_copy_link
https://medium.com/@uclmal/translating-guarani-and-kaiow%C3%A1-cosmology-73eee8af5443


O mundo inteiro é um estúdio de gravação
Leia este artigo de Eugenia Zanarini, membro da equipe de som da MAL, para saber mais sobre
as possibilidades emergentes e inovadoras da gravação de som e como o áudio se tornou parte
integrante dos projetos de colaboração do MAL com as comunidades Guarani e Kaiowá.

Para continuar atualizado sobre o trabalho do MAL, nos siga no Medium

REDE DE AFILIADOS DA MAL E NOTÍCIAS DO TIME

LINHAS DE CORRESPONDÊNCIA

Parabéns à integrante do MAL Natalja
Vikulina por exibir sua exposição individual
'Lines of Correspondence' (‘Linhas de
Correspondência') na Willesden Gallery, em
Londres!

Lines of Correspondence reúne diferentes
elementos da prática transdisciplinar de
Natalja. Ela investiga a capacidade humana
de projetar nossos sentimentos e
consciência em objetos naturais inanimados,
como rochas, plantas ou solo - em outras

palavras, para animar diferentes coisas ao nosso redor.

Ao transformar a matéria orgânica real em paisagens virtuais das quais as pessoas podem fazer
parte, Lines of Correspondence convida o público a reimaginar nossas relações com o que
chamamos de mundo inanimado, a olhar de perto para a ordem ontológica que é independente
do ser humano. Clique aqui para saber mais.

—

https://medium.com/@uclmal/the-whole-worlds-a-recording-studio-c102e48c0617
https://medium.com/@uclmal
https://natvikulina.myportfolio.com/lines-of-correspondence
https://natvikulina.myportfolio.com/
https://natvikulina.myportfolio.com/
https://natvikulina.myportfolio.com/lines-of-correspondence


PAISAGENS ALGORÍTMICAS

O membro do MAL, Matheus da Rocha
Montanari, está exibindo seu trabalho
"Algorithmic Landscapes" (“Paisagens
Algorítmicas”) como parte do "Mapping the
Cartographic": Abordagens Contemporâneas
à Planetarização". O trabalho de Matheus faz
aproximações algorítmicas de dois lugares
geograficamente distantes - Paris, França, e
Caxias do Sul, Brasil - criando uma
cartografia de um espaço que emerge da
combinação de imagens selecionadas pela
Inteligência Artificial.

Enquanto o projeto investiga a camada algorítmica que permeia a paisagem da cidade, várias
camadas de operações algorítmicas, performáticas e materiais colidem, se encontram, se
conectam e se sobrepõem, revelando o estado interminável da paisagem. Explore a exposição
clicando aqui.

—

Exigências socioambientais através do Projeto Arte da TransArquitetura:
Desterritorializando e Construindo Redes

Escrito pela artista e conferencista Natalia Marzliak, o artigo
"Exigências sociais e ambientais através do projeto Arte da
TransArquitetura": Desterritorializando e Construindo Redes"
analisa o recente projeto "Transarquitetura" de Adriana
Black (afiliada do MAL) que visa apoiar a recuperação do
território indígena e o movimento descolonial em curso
entre os Povos Indígenas do Brasil.

O trabalho artístico de Adriana Black tem motivações
políticas e se preocupa com a ruptura das estruturas
coloniais, processos de territorialização e com a construção
de espaços não opressivos e descoloniais. Elas
colaboraram amplamente com o MAL e com as
comunidades Guarani e Kaiowá no Brasil, como Kuñangue
Aty Guasu.

Acesse a revista Art Style, Art & Culture International
Magazine aqui. O artigo de Natalia Marzliak começa na
página 27.

https://drugo-more.hr/mapping-the-cartographic/
https://artstyle-editions.org/issue-9/


JUNTE-SE À REDE GLOBAL DA MAL

UCL MAL é uma rede global de pesquisadores interdisciplinares, que se empenha em explorar
métodos inovadores de fazer pesquisa e apresentá-la a diversos públicos. Fundada em 2017
por estudantes de pós-graduação em Antropologia da UCL, somos agora uma equipe composta
por mais de 100 membros de 30 países diferentes ao redor do mundo, utilizando a experiência
diversificada de mais de 22 disciplinas. Junte-se a nós e nos ajude a fortalecer e fazer crescer
nossa rede global!


