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“Nos espaços brutalmente iluminados por uma razão estranha, 
os nomes próprios cavam reservas de significações escondidas e 
familiares. Eles fazem ‘sentido’: noutras palavras, impulsionam os 
movimentos, à maneira de vocações e chamados que dirigem 
ou alteram o itinerário, dando-lhe sentidos (ou direções) até en-
tão imprevisíveis. Esses nomes criam um não lugar nos lugares(...)”

- Michel de Certeau –



Sofia Boito, Conte-Me #6



o projeto_

“em qualquer outro lugar” é um projeto de fotografia performada concebido pela dupla de artistas  Sofia Boito 
e Jonathan Ussing Magyar. Trata-se de uma viagem pelos hotéis da cidade de São Paulo, uma experiência de 
errância e deslocamento na capital paulista que gerará uma série de fotografias e texto que comporão uma 
exposição e um livro.

O título do projeto - e da série - evoca o desejo do paulistano de estar em qualquer outra parte do mundo que 
não seja a cidade de São Paulo, desejo, esse, que se reflete nos nomes de diversos estabelecimentos comerci-
ais, condomínios, e, também, hotéis.  De fato um grande número de hotéis paulistanos possui nomes de outros 
lugares do globo - dos mais exóticos aos mais “populares”: Bagdá (em Santa cecilia), Éden (em Santa Cecilia), 
Filadélfia (em Pinheiros), Bali (em Pinheiros), San Michel (no centro), etc...

Tais nomes - colocados em fachadas, letreiros e luminosos - acabam criando um novo mapa na cidade, um 
espaço-tempo suspenso que surge da sobreposição dessas palavras – que evocam lugares de desejo e ficção – 
à realidade nua e crua da cidade.

No movimento contrário da ficção/fuga evocada pelos nomes dos hotéis e a fim de experenciar a realidade/
presença da cidade, a dupla de artistas se propõe uma experiência radical de errância durante um mês pela 
cidade habitando quartos de hotéis (não-lugares por excelência) que evocam nomes de outras cidades, países 
e locais. 

Os artistas, assim, pretendem trabalhar esse mapeamento dúbio de São Paulo –  ficcional/real – a partir de suas 
próprias experiências de errância – que serão registradas de forma textual – justapostas às fotografias feitas den-
tro dos quartos de hotéis e que terão como titulo os nomes de locais idílicos e distantes que nomeiam os hotéis.



Sofia Boito, Habitat #1



objetivos_

1. realização de experiência performática de errância por diversos bairro de São Paulo, hospedando-
se apenas em hotéis com nomes de outras localidades

2. produção de textos sobre a experiência e produção de fotos dentro dos quarto de hotéis

3. ampliação e moldura de série fotográfica/textual, contendo de 20 a 30 imagens fotográficas.

4. impressão de 500 a 1000 unidades de livro/catálogo contendo todas as imagens e textos geradas.

5. lançamento e distribuição da publicação 



Jonathan Ussing Magyar, Só #3.



justificativa_

Em uma cidade que cresceu apagando a própria história, uma cidade em que a preocupação 
com o urbanismo e a mobilidade demoraram séculos para aparecer e em que o espaço público 
foi ignorado, não é de se estranhar que todos seus habitantes queiram “fugir” dela. No entanto, 
desse desejo de se estar em outro lugar nada é feito de concreto para que nossa própria  ci-
dade se torne o lugar desejado. O paraíso e a cidade civilizada sempre nos aparece como uma 
projeção idealizada e longínqua – um nome em um letreiro luminoso em cima de uma porta. Se 
tivermos dinheiro para pagar poderemos usufruir desse pedaço de céu, isolados da realidade 
urbana cruel que está lá fora. 

Quando vamos parar de criar ilhas isoladas de bem-estar – spas, hotéis, motéis – que precisam 
ser pagas para serem usufruídas e começaremos a construir o nosso espaço urbano para que ele 
próprio se torne o lugar desejado e sonhado?

“em qualquer outro lugar”  é um projeto que se propõe a friccionar o desejo e privilégio privado 
de se estar em um outro local – longe daqui – e a realidade pública e cruel que nos invade pelas 
janelas e pelas portas todos os dias, enquanto não olhamos para fora.



Jonathan Ussing Magyar, The Longest Road... #2.



a dupla_

Sofia Boito é fotógrafa, dramaturga e atriz. Paulistana nascida em 1987, é mestre pela Escola de 
Comunicações e Artes da USP, onde desenvolveu a pesquisa “O ato fotográfico como ação per-
formática” (FAPESP). Seus trabalhos, que mesclam fotografia, escrita e performance, já integrar-
am exposições como Retratos do afeto (Memorial da América Latina/2014); Aproximações e In-
terferências (ambas no Metrô de São Paulo/2013); Visualidades Nascente (MAC-USP/2009). Sofia 
também recebeu o Prêmio de Copatrocínio a Primeiras Obras do CCJ Ruth Cardoso 2010 para o 
desenvolvimento da obra ConTe-me, posteriormente exposta no próprio CCJ. Como atriz e per-
former já trabalhou em inúmeras obras, entre elas Bom Retiro 958m (Teatro da Vertigem), Espelho 
(direção de Antonio Januzelli); E Agora, nora?! (Cia Temporária de Investigação Cênica). Como 
dramaturga já desenvolveu diversos projetos junto à Companhia Temporária de Investigação 
Cênica: Radix (Imacelli, Certaldo –Itália/2014); Espelho (PrOAc de Dramaturgia Inédita 2011); Pas-
sei Hoje Corrigindo Ontem (Prêmio Procultura de incentivo ao circo, dança e teatro 2010); e at-
ualmente desenvolve doutorado na área, investigando procedimentos de escrita performativa.

site: www.sofiaboito.com 

Jonathan Ussing Magyar é um fotógrafo dinamarquês, formado por escolas como ICP – Inter-
national Center of Photography, New York, Fatamorgana Photography School, Copenhaga e 
London School of Photography. Possui  trabalhos autorais expostos em exposições como: Co-
penhagen Photo Festival - Censored Exhibition (2016), Copenhagen Ultra Contemporary (2015); 
The Spring Exhibition at Kunsthal Charlottenborg, Copenhagen. Exposição coletiva, Pinheiral, Bra-
gança Paulista, (2015), Kunstnergaarden - Exposição coletiva (2014); Copenhagen Photo Festival 
- Magnum Workshop Group Exhibition (2014).

site: www.jonathanussingmagyar.com



Sofia Boito e Jonathan Ussing Magyar, Natureza Viva #2



cronograma_

1. levantamento de hotéis na cidade de São Paulo: mês 01

2. preparação de malas, compra de equipamentos, figurinos e adereços: mês 02

3. experiências de errância, hospedagem nos hotéis e realização das fotos: mês 03

4. edição da série (seleção das fotografias e textos): mês 04 e mês 05

5. impressão, moldura das fotos, diagramação e impressão do livro: mês 06 e mês 07

6. exposição das fotos e lançamento do livro: mês 08

contatos_

sofiaboito@gmail.com
Jonathan.ussing@gmail.com
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