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Histórico de atividades de Lanchonete.org desde sua concepção: 
 

[2012] 
Outubro: 
- Coletivo Ghawazee na PIVO (vídeo que abre nosso site www.lanchonete.org); 
- Menção a Lanchonete.org no evento SARAI Reader 
(Índia)  http://lanchonete.org/old_site/pdf/saraireader09-projections-web_extract.pdf 
 

[2013] 
Fevereiro: 
- Convidados a falar sobre o conceito de Lanchonete.org no WANDER Symposium em Haia, 
Holanda; 
 
Junho: 
- Convidados a apresentar Lanchonete.org no Penghao Theatre Festival em Pequim, China – 
onde aconteceu o primeiro contato com a artista DanDan (que veio a ser nossa residente); 
 
Novembro: 
- Lançamento oficial do projeto Lanchonete.org na X Bienal de Arquitetura de São Paulo (com 
Leandro Viana, Centro Cultural Ocupação São João, Cidades sem Fome, Gastromotiva, Guia 
San Pablo, Thiago Gonçalves) – mais informações e imagens abaixo. 
 

[2014] 
Março: 
- Primeira residência artística de Jakub's Szczesny em parceria com Centro Cultural Ocupação 
São João na qual promoveu uma oficina de auto-representação por meio de bandeiras entitulado 
“Desenvolvendo identidades para aperfeiçoar a coletividade” – mais informações e imagens 
abaixo. Projeto apresentado posteriormente (Novembro 2016) por Raphael Daibert e Lorena 
Vicini na conferência “Cities as Community Spaces” em Valletta, Malta. 
 
Agosto: 
- Primeiro “Menu-zine”, feito a mão por Thiago Gonçalves para a 6a Feira Tijiana de Arte Impressa 
– mais informações e imagens abaixo. 
 
Novembro: 
- O artista Thiago Gonçalves representa Lanchonete.org no evento/publicação Modes of 
Democracy em Praga, República Tcheca – o artista desenvolveu uma segunda versão do Menu-
zine para esta ocasião – mais informações e imagens abaixo. 
 

[2015] 
Março: 
- Residência do artista Pepe Dayaw (Nomad Kitchen) na Ocupação São João. O artista morou 
por 2 semanas na ocupação realizando diversos eventos, como na Casa Tofiq, na Galeria 
Sé/Phosphorus com Grupo Equipe 3 (com Genilson Soares e Lydia Okumura), além do 
primeiro jantar de arrecadação de recursos da Associação pela Propriedade Comunitária – 
mais informações e imagens abaixo; 
 
Abril: 
- Exposição de Thiago Gonçalves sobre “água”, curadoria de Lanchonete.org na vitrine de 
Kunsthalle São Paulo; 
- Caminhada pelo centro de São Paulo em parceria com .Aurora na ocasião da SP-Arte;  
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Maio: 
- Residência dos chefes canadenses Blake Morris e Alyssa Becker em parceria com Casa Tofiq, 
colaboraram fazendo três jantares de arrecadação de fundos para a Associação pela 
Propriedade Comunitária; deram aulas de culinária e sustentabilidade aos alunos da 
Gastromitiva e em conjunto com o artista Adler Murad, cozinharam/performaram na Galeria 
Sé/Phosphorus – mais informações e imagens abaixo. 
 
Junho: 
- Acompanhamento da pesquisa da pesquisadora estadunidense Jeana Morrison com foco no 
ensino superior brasileiro e a população afro descendente que culminou em um evento na casa 
de Thiago de Paula Souza, membro de Lanchonete.org; 
 
Julho: 
- Participação de Raphael Daibert (Lanchonete.org) no Free Home University em Lecce, Itália; 
 
Agosto: 
- Residência da artista chinesa Dandan Liang, na qual fez sua performance de escuta em 
cafés/espaços públicos com a população chinesa em São Paulo (em mandarim), além de ter 
cozinhado um jantar para arrecadar fundos à Associação pela Propriedade Comunitária no atelier 
de Edie Feldman e dado aula aos alunos da organização Gastromotiva – mais informações e 
imagens abaixo. 
- Poeta Roberto Tejada visita a 7a Feira Tijuana de Arte Impressa e dá uma fala junto às meninas 
do .Aurora em conjunto com Lanchonete.org sobre a plataforma Publication Studio e os motivos 
pelos quais tê-la em São Paulo; 
 
Setembro: 
- Segunda residência de Jakub Szczesny : Oficina de hortas verticais na Ocupação São João 
com Cidades sem Fome, Goethe-Institut e Casa das Caldeiras – mais informações e imagens 
abaixo; 
- A artista Steph Yates (representante do Publication Studio de Guelph, Canada) em residência 
com Lanchonete.org + .Aurora para o lançamento do Publication Studio São Paulo na ocasião 
do Papeleta, organizado pelo .Aurora. 
 
Outubro: 
- Bienal de Bamako (Mali) com os artistas Thiago Gonçalves e Jaime Lauriano – mais 
informações e imagens abaixo. 
- Trienal de San Juan (Porto Rico) com Isabel Gandia e Tara Rodriguez (Departamento de la 
Comida) – mais informações e imagens abaixo. 
 
Novembro: 
- Lançamento do programa Cidade Queer (cidadequeer.lanchonete.org) em colaboração com 
Festival MIX: caminhada, conversa e projeção do filme de Carlos Motta e Maya Mikdashi, como 
convidados internacionais e Thiago Carrapatoso, Paulo Goya e Ezio Rosa como convidados 
locais – mais informações e imagens abaixo. 
 
Dezembro: 
- Raphael Daibert e Todd Lester participam de Free Home University em Lecce, Itália; 
- Evento entre Thiago Gonçalves e o artista Carlos Monroy (Colômbia) no Galpão VideoBrasil. 
 

[2016] 
Fevereiro: 
- Lançamento do pôster “Hortas Livres”, resultado da oficina de Jakub Szczesny, organizado por 
Raphael Daibert e Lorena Vicini, com apoio de Goethe-Instut; 
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- Atividade Cidade Queer ->Janta: Queer Food, Queer Politics (de Fevereiro a Setembro 
2016): http://cidadequeer.lanchonete.org; 
- Primeira residência do artista canadense Jean-Francois Prost pelo programa Cidade Queer na 
ocasião da conferência “Enquanto isso” (sobre espaços transitórios) organizada por FAU-USP e 
Goethe-Insitut; 
- Abertura do projeto Zona da Mata (de Fevereiro a Novembro 2016) com banquete da Escola 
de Ecogastronomia ComoComo no quintal do Goethe-Institut. Ver mais em: 
http://zdm2016.lanchonete.org ; 
 
Março: 
- Evento articulado por Lanchonete.org na Ocupação São João com Paula Segal e Jakub 
Szczesny; 
 
Maio: 
 - Residência do artista indígena Edgar Calel (Guatamala) no apartamento de Lanchonete.org no 
Copan e na Ocupação São João em parceria com LASTRO (de Maio a Julho); 
- Aaron Landsman em uma breve residência : inclusão de Lanchonete.org em seu projeto 'Perfect 
City'; 
 
Junho: 
- Residência de dois meses da artista zimbabuana Lucia Nhamo (vencedora da Bienal de 
Bamako) entre Salvador com Goethe-Institut (Vila do Sul) e São Paulo com Lanchonete.org – 
prêmio concedido por Musagetes; Veja mais 
em:  http://www.contemporaryand.com/magazines/the-tangled-histories-of-disconnected-places/ 
- Residência de três meses do fotojornalista Pierre Michel Jean em parceria com FOKAL (Haiti): 
parte do projeto do Goethe-Insitut: Novos Diasporas (de Junho a Agosto 2016). Veja mais 
em: http://episodiohaiti.lanchonete.org ; 
 
Julho: 
- Colaboração entre Transformação, TranSARAU, Casarão Belvedere, Aretha Sadick para 
QUEERDRILHA dentro da programação do programa Cidade Queer; 
 
Agosto: 
- Explode! Residency, parte do programa Cidade Queer, com UltraRed (Michael Roberson, Pony 
Zion e Robert Sember), projeto dos curadores João Simões e Claudio Bueno; 
 
Setembro: 
- Oficina do artista Ajamu Ikwe-Tyeimba “Mala embaixo da cama”. Ver mais 
em: http://cidadequeer.lanchonete.org/2016/08/26/mala-embaixo-da-cama/ ; 
- Finalização do programa Cidade Queer com os eventos ATAQUE!, Queerness café e JANTA 
final, com os convidados internacionais Eduardo Carrera, Pato Hebert, Ajamu Ikwe-Tyeimba, 
Kholoud Bidak, entre outros; 
 
Outubro: 
- Segunda parta da Residência do artista Jean-François Prost, uma colaboração entre os dois 
projetos de Lanchonete.org: Zona da Mata + Cidade Queer para o desenvolvimento de seu 
projeto ACRONYMIA (de Setembro a Novembro 2016) 
- Aula/caminhada aos alunos da Universidade de Princeton por Raphael Daibert e Todd Lester, 
entre outros; 
 
Novembro:  
- Artigo “Desenvolvendo identidades para aperfeiçoar a coletividade” por Lorena Vicini e Raphael 
Daibert sobre a primeira residência de Lanchonete.org, apresentado na conferência “Cities as 
Community Spaces” em Valletta, Malta. 
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è Novembro 2013: Lançamento “Lanchonete.org” na ocasião da X 

Bienal de Arquitetura de São Paulo. 
 
Foi durante três dias da programação da X Bienal de Arquitetura de São Paulo que 
Lanchonete.org teve seu lançamento público. O primeiro deles foi um almoço/visita na horta do 
senhor Genival, da organização Cidades sem Fome em São Mateus, na Zona Leste de São 
Paulo. O segundo na Ocupação São João, no Centro, com a performance Acarajé-gravura de 
Thiago Gonçalves, seguido do terceiro dia de conversas ao redor de uma mesa montada pela 
organização Gastromotiva sobre quais eram as expectativas para os anos que viriam do projeto, 
no SESC Pompeia. 
 
 
 

 
Público de Lanchonete.org visita horta do Sr. Genival (Cidades sem Fome) 
 
 
 

 
Todd Lester e Raphael Daibert apresentam ao público sobre o projeto. 
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Participantes visitam a Ocupação São João. 
 

 
O artista Thiago Gonçalves prepara sua performance Acarajé-Gravura na Ocupação São João. 

 

        
Membros do projeto Lanchonete.org conversam com o público no SESC Pompeia.  
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è Dezembro 2013: Fotos de família – Ocupação São João, por 

Leandro Viana  
 
O fotógrafo Leandro Viana e Raphael Daibert (membro-fundador de Lanchonete.org) como seu 
assistente, desenvolvem com Nazaré Brasil, coordenadora do Centro Cultural Ocupação São 
João, a ação “Fotos de família” na própria Ocupação São João, que teve como ideia retratar os 
diferentes tipos de família da ocupação dando aos próprios fotografados seus retratos. 
 
 

 
 
	

è Março 2014: Residência artística com o arquiteto polonês Jakub 
Szeczesny na Ocupação São João  

 
Primeira residência artística articulada por Lanchonete.org em colaboração com o Centro Cultual 
Ocupação São João em que o artista/arquiteto polonês Jakub Szeczesny morou durante 2 
semanas na ocupação. O artista desenvolveu com as famílias um trabalho de auto-
representação por meio de bandeiras entitulado “Desenvolvendo identidades para aperfeiçoar a 
coletividade” por meio de três dias de oficinas. 
 

 
Jakub Szeczesny, Nazaré Brasil, Lorena Vicini (Lanchonete.org) durante o workshop com os moradores. 
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Bandeiras hasteadas na fachada da Ocupação São João. 

	
è Agosto 2014: Menuzine – 6a Feira Tijuana   

 
Primeira publicação feita pela equipe Lanchonete.org com a colaboração do artista Thiago 
Gonçalves para a 6a Feira Tijuana com os efeitos do projeto até então. 
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è Novembro 2014: Modes of Democracy no DOX Center for 

Contemporary Art em Praga, República Tcheca. 
 
O artista Thiago Gonçalves representou Lanchonete.org na discussão no DOX Center for 
Contemporary Art (DOX Centro de Arte Contemporânea) como parte da publicação “Modes of 
Democracy”.  
 
 

 
 

	
è Março 2015: Residência artística do artista filipino Pepe Dayaw. 

 
O artista das Filipinas baseado em Berlim Pepe Dayaw, também residente em colaboração com 
o Centro Cultural Ocupação São João, participou de diversos eventos culinários organizados por 
Lanchonete.org pelo centro de São Paulo, como na Galeria Sé/Phosphorus, na residência Casa 
Tofiq, e no evento organizado pela própria ocupação entitulado Café Imaginário, em parceria 
com Gastromotiva. 
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è Maio 2015: Residência artística dos chefes canadenses Alyssa 
Becker e Blake Morris. 

 
Em parceria com a organização Gastromotiva e a residência Casa Tofiq, os chefes canadenses 
Alyssa Becker e Blake Morris passaram duas semanas em São Paulo e ministraram aulas de 
culinária e sustentabilidade aos alunos do projeto, além de terem promovido jantares de captação 
de recursos para a Associação pela Propriedade Comunitária. 
 
 

 
 
 
 

è Agosto 2015: Residência artística da artista chinesa Dandan Liang	
 
Em parceria com a Casa Tofiq, a artista/performer chinesa Dandan durante seu período de 
residência de 2 semanas, deu uma aula de culinária chinesa aos alunos da Gastromotiva, além 
de ter feito parte de sua pesquisa sonora com a comunidade chinesa de São Paulo. A artista 
também promoveu um jantar para a comunidade de Lanchonete.org. 
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è Setembro 2015: Oficina de horta na Ocupação São João 

 
A partir da articulação entre Lanchonete.org e o Centro Cultural Ocupação São João, resultado 
da residência artística de Jakub Szczesny duraten dois fins de semana ocorreu a Oficina de 
hortas verticais na Ocupação São João com Cidades sem Fome, Goethe-Institut e Casa das 
Caldeiras. A oficina misturou o público de outras ocupações com interessados no tema. 
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è Outubro 2015: Bienal de Bamako, Mali 

 
Lanchonete.org foi convidado a participar da Bienal de Bamako e participar da curadoria para 
acompanhar dois artistas brasileiros (Thiago Gonçalves e Jaime Lauriano) para leva-los até o 
Mali, com o projeto Maniçoba. Lanchonete.org articulou também o prêmio (com apoio de 
Musagetes e Goethe Insitut) de dois meses de residência em São Paulo a uma artista africana: 
Lucia Nhamo (que passou de Maio a Junho de 2016 entre São Paulo e Salvador). 
 

   
 
 

è Outubro 2015: Trienal de San Juan, Porto Rico 
 
Ao mesmo tempo em que participávamos da Bienal de Bamako, Lanchonete.org participou da 
Trienal de San Juan (Porto Rico) com Isabel Gandia e Tara Rodriguez (Departamento de la 
Comida) fazendo uma intervenção de comida colocando em cheque as relações do país o a 
dependência de produtos alimentícios exportados e a necessidade de fomentar a produção 
local. 
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è Novembro 2015: Cidade Queer 
 
Cidade Queer ocorre de Novembro de 2015 a Setembro 2016, o programa teve seu lançamento 
na ocasião em colaboração com Festival MIX: caminhada, conversa e projeção do filme de 
Carlos Motta e Maya Mikdashi, como convidados internacionais e Thiago Carrapatoso, Paulo 
Goya e Ezio Rosa como convidados locais. As atividades do Cidade Queer em 2016 começaram 
com as “Janta: Queer Food, Queer Politics”, a residência do artista canadense Jean-Francois 
Prost (divida em duas partes no ano), o Laboratório Gráfico Desviante, Expode! Residency (de 
Claudio Bueno e João Simões) e o evento de encerramento em Setembro 2016 com os eventos 
ATAQUE!, Queerness café e JANTA final, com os convidados internacionais Eduardo Carrera, 
Pato Hebert, Ajamu Ikwe-Tyeimba, Kholoud Bidak. Veja tudo sobre em: 
http://cidadequeer.lanchonete.org; 
 

 
Lançamento Cidade Queer no Festival MIX. 
 
 

 
     Janta: Queer food, queer politics. 
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Queerdrilha com Aretha Sadick, TranSARAU e Transformação. 
 

 
Explode! Residency com xs artistas Michele Mattiuzzi, Jota Mombaça e Aretha Sadick. 

 
è Fevereiro 2016: Zona da Mata 

 
Projeto entre Lanchonete.org, Ateliê Mata Adentro e Goethe-Instit o projeto se desenvolveu 
durante o ano de 2016 entre os meses de Fevereiro e Novembro, promovendo diversas 
atividades no quintal do Goethe-Institut e em outras áreas da cidade (periferia, ocupações, 
cooperativas de papelão, abrigos para pessoas vulneráveis, etc) trazendo sempre a ideia da 
regeneração do verde, da cidade na cidade contemporânea buscando misturar noções de 
permacultura e arte. Mais em: http://zdm2016.lanchonete.org 
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Roda de conversa sobre o Zona da Mata. 

 

 
Encontro com permacultor Peter Webb. 

 

 
Residente Edgar Calel (Guatemala) faz oficina sobre práticas ancestrais. 


