
“A arte política tem dúvidas, não certezas;  tem intenções, não estruturas; compartilha com os  
que encontra, não impõe; se define enquanto se faz; é uma experiência, não uma imagem; é algo  
que vai ao campo emocional, e isso é mais complexo que uma unidade de pensamento. A arte  
política é o que se faz quando não está na moda, e quando é  incômodo. A arte política é 
incômoda,  legalmente  incômoda,  civicamente  incômoda,  humanamente  incômoda.”   Tania 
Bruguera. 

“A  arte  deveria  ser  como  catar  lixo,  não  sentar-se  a  rolar  os  polegares 
confortavelmente.”Colectivo de Arte Ecléctica. 

 Punto Social Temporal creado Por Gente para Gente.

Inspirados por projetos como Gentileza Ofensiva (The Kindness Offensive) (cujos objetivos são ter 
diversão, ser amável, e inspirar o maior número de pessoas possível a fazer o mesmo: Ações de 
Gentileza, aleatoriamente em ambas grandes e pequenas escalas) e/ou o projeto Pensamento Duplo 
(Double Think) (cujas intenções são resgatar diferentes pontos de vista da vida contemporânea 
dentro  de  contextos  como:  a  are  conceitual,  a  ciência  social,  e  abordagens  alternativas  e 
investigativas das abstrações culturais).

Nós (coletivo de artistas interdisciplinares, permacultores, agricultores urbanos, estudantes, cineastas, 
ciclistas,  ativistas,  professores,  científicos,  biólogos)  queremos  através  de  performances  de 
rua/intervenções propor uma experiência social abordando diferentes temas, tais como altruísmo, 
vida  em  comunidade/apoio,  e  a  informalidade  como  uma  alternativa  social  autônoma  de 
organização, e a sustentabilidade dentro das cidades.

Nosso espaço nômade será criado com madeira segmentada reutilizada, e tentaremos carregá-lo em 
uma rota pré-determinada através de áreas com diferentes desenvolvimento social, com paradas em 
pontos específicos onde o Punto Social Temporal abrirá ao público. As partes da estrutura e os 
móveis serão grandes e pesados para que assim só seja possível levar e transportar com ajuda dos 
transeuntes. Começando com o contato visual e a interação, queremos envolver as pessoas na 
tarefa de ajudar a transportar, montar, e, o mais divertido, participar do Punto Social Temporal. 
Este será constituído, em sua maior parte, de móveis, artigos (comida reciclada, roupas doadas, e 
alguns outros objetos pensados para serem presentados), mais um espaço de relaxamento à sombra, 
onde também serão oferecidas bebidas refrescantes; um lugar para sentar-se e conversar com os 
presentes sobre temas como: arte, política, permacultura, sustentabilidade, literatura, ciência, e a 
vida na cidade... etc. Também prepararemos um almoço para nosso ajudantes e quaisquer pessoas 
que estejam interessadas, com comida que obteremos por doações de supermercados, que seriam 
destinadas ao descarte, mas seu consumo ainda seja possível e seguro. A comida e alguns outros 
artigos para a Tenda Gratuita, assim como a própria estrutura, poderão ser trazidas por nós e 
outros performers com carretas de bicicleta. 

Ao  mesmo  tempo que  continuaremos  com nosso  trajeto  pela  cidade,  queremos,  e  esperamos, 
inspirar confiança em outras pessoas a doar artigos e comida para o espaço nômade, entre outras 
coisas. E as pessoas com carretas de bicicleta viajarão a cada dia para coletar mais artigos e dar 
continuidade ao Ponto Social. Continuaremos o trajeto pelo maior tempo possível, sempre estando 
em um só ponto por um ou mais dias. E, possivelmente, em algum momento, encontrar um lugar 
onde o PST possa ficar e converter-se em uma semente real que crescerá dentro da comunidade 
para ser um verdadeiro centro comunitário. 



Incisos:

1.- The Kindness Offensive, 

Our aims are to have fun, be kind and inspire as many people as possible to do the same. Performing both 
small and large-scale Random Acts of Kindness is what we do. It's a great privilege to be able to work 
together with so many kind volunteers, companies and charities to make so many people happy.

  sitio oficial: http://thekindnessoffensive.com/

2.- Double Think Project,

Doublethink’s intention is to gather different viewpoints of contemporary life within the realms of 
conceptual art, social science and alternative and investigational approaches to cultural abstractions.

We will make 1-2 overall projects a year, focusing on a new subject each time around. Each undertaking is 
a collection of 8 pieces made by Doublethink, with one or two contributors or collaborators per project.
Our combination of media is a demonstration of our project-exploration. Our intention is to make the 
investigations as varied as possible to generate more questions, better answers and stronger solutions. 
Doublethink is to think.
Doublethink.

Sitio oficial: http://www.doublethinkproject.com

3.- Tienda Gratis (aka. Free shop)

Tienda gratis es una tienda donde todas las cosas son gratuitas. Son similares a las tiendas de caridad, la 
diferencia es que en las tiendas gratis, todos los artículos están disponibles sin costo alguno. Sea que se trate 
de un libro, un mueble o un utensilio doméstico, todos están disponibles sin costo. La idea de algo gratuito 
todavía se relaciona con la caridad, de manera que quienes vienen a estas tiendas lo hacen sea por necesidad 
o por convicción anticapitalista. WIKIPEDIA

      Cocina de la Gente para la Gente (aka. People’s Kitchen o Food Not Bombs)

Food Not Bombs (Comida, no bombas) es una red de colectivos independientes, que sirven gratuitamente 
comida vegana y vegetariana a otras personas y que están ubicados en varias partes alrededor del mundo, 
principalmente en occidente. La ideología de Food Not Bombs proclama que gran número de las prioridades 
de las corporaciones y del gobierno están enfocadas de tal modo que permiten la persistencia del hambre en 
medio de la abundancia. Para demostrar esto (y reducir gastos), una gran cantidad del alimento servido por 
el grupo es el sobrante de supermercados, panaderías y mercados que de otra manera iría a la basura. 
WIKIPEDIA
Consultar también http://thepeopleskitchen.org/

4.-  Trailers de Bicicleta           

http://thekindnessoffensive.com/
http://thepeopleskitchen.org/
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tienda_de_caridad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tienda
http://www.doublethinkproject.com/


 

Fuente: http://city-farmers.co.uk/?p=79

http://city-farmers.co.uk/?p=79



