
 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

Before I Die - Goiânia 

Chegou a Goiânia o projeto de arte global que nos convida a refletir sobre 

nossas vidas e a compartilhar nossas aspirações pessoais num espaço 

público 

Goiânia, Brasil, 22 de Abril de 2014:  Before I Die (Antes de morrer…) é um projeto de arte 

global que já foi reproduzido em 30 idiomas e em mais de 65 países, incluindo várias cidades 

do Brasil, e que incita à reflexão e participação de todos. A Sobreurbana trouxe este projeto de 

arte urbana pela primeira vez a Goiânia, que se encontra em exibição na Praça Universitária, 

junto à entrada principal do Palácio da Cultura. 

 

A ideia surgiu de um convite feito pelo jovem artista Marcelo Dakí para a apresentação de uma 

proposta de ocupação artística que ampliasse as possibilidades de fruição e vivências dos 

visitantes de sua exposição Legião. Foi proposta a instalação de dois painéis Before I Die… 

junto à entrada da sala de exposições, no ambiente público da praça. No dia de sua 

inauguração, 9 de Abril, ainda antes da abertura da exposição os dois painéis já se 

encontravam completamente cobertos por frases que exprimiam todo o tipo de expectativas, 

desde as mais íntimas, como o amor e o prazer, até as coletivas guiadas pelo cenário político 

atual. Desde então, periodicamente a Sobreurbana registra os desejos grafados no painel e 

apaga tudo quando este está preenchido para que outras pessoas possam deixar sua marca.  

 

A interação com a praça e com o Palácio da Cultura foram tão positivos que a direção do local 

autorizou que a exposição permaneça indefinidamente, reconhecendo o impacto positivo que a 

arte e a ocupação urbana tem nos espaços públicos da cidade.  

 

Sobre o projeto Before I Die: 

Before I Die foi iniciado por Candy Chang nas paredes de uma casa abandonada em New 

Orleans, EUA. Após a morte de um ente querido, Candy Chang passou um longo período de 

luto e depressão profunda. A ideia da morte alterou-lhe por completo suas perspectivas do que 

realmente importava e desejou criar um mural que a lembrasse disso todos os dias. Queria 

também saber o que seus vizinhos e amigos desejavam da vida. Pintou o exterior de uma casa 

abandonada no seu bairro e cobriu-a com tinta de quadro negro. De seguida escreveu 

repetidamente “Antes de morrer quero...” e deixou giz para quem quisesse completar a frase. 

No dia seguinte a parede já se encontrava totalmente preenchida. Publicou algumas fotos nas 

redes sociais e de imediato recebeu centenas de pedidos de pessoas que queriam reproduzir o 

projeto nas suas comunidades. Desde então, Before I die tem sido reproduzido em todo o 

mundo. 

 

Sobre a Sobreurbana: 

A Sobreurbana é um estúdio colaborativo para o desenvolvimento de intervenções urbanas e de gestão 

cultural. Pretende ser um hub criativo em Goiânia, unindo artistas, empreendedores, governo, 

organizações não governamentais e sociedade para a construção de cidades mais inteligentes, criativas 

e sustentáveis.  

 



 
Contatos: 

Site: www.sobreurbana.com 

Carol Farias – 62 8192 8672 

e-mail: info@sobreurbana.com 

 

Links úteis: 

Publicação no blog: http://sobreurbana.com/?p=653  

Álbum de fotos:  http://goo.gl/OslrPk 

Site oficial - Before I Die: http://beforeidie.cc/ 

Link para reportagem televisiva sobre o projeto quando decorrido em Joinville: 

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/jornal-do-almoco/videos/t/edicoes/v/joinvilenses-

participam-do-before-i-die/2953253/ 
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