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ensaios

Nos últimos anos, a expressão “filme-ensaio” tem sido 
usada cada vez com mais frequência para designar 
trabalhos que não se enquadram nos gêneros sob 
os quais se convencionou classificar a produção 
cinematográfica. Partindo de uma analogia com a 
prática literária – que concebe o “ensaio” como um 
gênero de reflexão mais aberto, subjetivo e livre –, o 
cinema passou a se inquietar com os tipos de “escrita” 
e “reflexão” que ele mesmo seria capaz de produzir. 
Como escrever com as imagens? Como desenvolver 
um pensamento a partir delas? Como conjugar 
de forma inovadora os discursos escrito e visual? A 
reflexão objetiva e a experiência pessoal? 

Um caminho produtivo muito amplo foi aberto por 
essas e outras indagações, e é nessa trilha que os 
filmes da Mostravídeo do mês de junho exploram 
formas bastante próprias de escrever e de pensar 
por meio das imagens. Se há um convite que o 
“ensaio” faz ao cinema, afinal, é que ele seja tão livre 
e heterogêneo quanto quiser. 

João dumans
curador

A mostravídeo itaú cultural apresenta ao público 
de Belo Horizonte e de Curitiba trabalhos inovadores 
e representativos da produção audiovisual nacional 
e internacional.

Entre abril e novembro de 2010, o cineasta e professor 
andre costa e o pesquisador de cinema João dumans 
se encarregam da curadoria da mostra. Por meio de pro-
gramações mensais, a proposta é discutir a convergência 
de diferentes meios técnicos e estratégias estéticas que 
hoje marcam a “experiência do cinema”.

Para saber mais sobre a mostra e participar de discussões 
com curadores e artistas, acesse 
mostravideoitaucultural.wordpress.com.

itaú cultural

capa u une visite au louvre  | Danièle Huillet e Jean-Marie Straub, 
França, 2004



u Notre Nazi, de Robert Kramer
foto: divulgação

sessÃo 1
Em 1984, o escritor e realizador alemão Thomas 
Harlan decidiu levar às telas o roteiro de uma ficção 
em que um personagem chamado Dr. S, ex-oficial na-
zista, é confrontado com os crimes que cometeu ao 
longo da Segunda Guerra. Para o papel, Harlan con-
vidou Albert Filbert, homem de 80 anos que havia de 
fato integrado as fileiras da SS na década de 1940. O 
realizador americano Robert Kramer, chamado para 
participar das gravações, acabou transformando seus 
registros do processo de filmagem num trabalho à 
parte. Polêmicos e perturbadores, eles revelam uma 
confusa teia de julgamentos morais, encenações e 
afetos, que envolvem não apenas seus protagonistas 
– o diretor Harlan e o “ator” Filbert – mas também a 
equipe de filmagem, Kramer e o próprio espectador.

Belo Horizonte | quarta 2 às 19h30

curitiba | sexta 18 às 19h30

Notre Nazi
Robert Kramer, Alemanha/França, 1984, 110 min
Documentário sobre a filmagem de Wundkanal, realizado 
por Thomas Harlan com um antigo oficial da SS, que repre-
senta a si mesmo no papel principal. O filme original é ape-
nas o ponto de partida para o enfrentamento do diretor e da 
equipe com o oficial nazista.



u une visite au louvre, de Danièle Huillet e Jean-Marie Straub
foto: divulgação

sessÃo 2
Um dos últimos filmes de Jean-Marie Straub e Danièle 
Huillet (falecida em 2006), Une Visite au Louvre (2004) é 
o desdobramento de um projeto realizado 15 anos an-
tes pelos diretores franceses. Em Cézanne (1989), eles se 
valiam pela primeira vez dos escritos do poeta Joaquim 
Gasquet, que registrou num livro de 1921 parte de seus 
diálogos com o pintor. Se no primeiro filme as falas de 
Cézanne eram associadas a um material mais hetero-
gêneo (pinturas, filmes, fotografias e tomadas de es-
paços abertos), neste segundo trabalho suas reflexões 
dirigem-se exclusivamente às obras de outros artistas 
célebres, enquadradas aqui em planos rigorosos e pre-
cisos. Sempre certeiro diante dos trabalhos, o Cézanne 
de Straub/Huillet vibra com as cores e as formas das 
pinturas que admira ou despreza.

Belo Horizonte | quarta 9 às 19h30
[sessão com palestra de Matheus Araújo Silva com me-
diação de João Dumans]

curitiba | quinta 10 às 19h30
[sessão com palestra de Matheus Araújo Silva com me-
diação de João Dumans]

une visite au louvre
Danièle Huillet e Jean-Marie Straub, França, 2004, 47 min, DVD 
Este trabalho revela as impressões do pintor francês Paul Cézanne 
sobre algumas das principais obras de arte do Museu do Louvre, 
em Paris. O texto do filme tem como referência os escritos do 
poeta Joaquim Gasquet e são enunciados por Julie Kotaï. 

Matheus Araújo Silva é doutor em filosofia pela Université de Paris I (Sorbonne) 
e pela Universidade Federal de Minas Gerais, ensaísta de cinema e tradutor de 
Glauber Rocha na França. Organizou três livros sobre Glauber Rocha e Jean 
Rouch, bem como as retrospectivas e os colóquios internacionais Jean Rouch 
em parceria com Andrea Paganini e Juliana Araújo.



u Film about a woman who..., de Yvonne Rainer
foto: divulgação

sessÃo 3
Quando realizou seu primeiro longa, no início da déca-
da de 1970, Yvonne Rainer já era um dos nomes mais in-
fluentes na vanguarda da dança dos Estados Unidos. Suas 
contribuições fizeram avançar de forma decisiva aspectos 
relativos à linguagem da dança, introduzindo gestos co-
tidianos em suas coreografias e impondo um distancia-
mento crítico entre os dançarinos e o público. Partindo 
de inquietações semelhantes, seus filmes exploraram 
um amplo leque de estratégias estéticas para quebrar a 
construção narrativa tradicional, ao mesmo tempo que 
colocaram em xeque convenções sociais e ideológicas 
correntes no contexto da época. Bastante sofisticados 
formalmente, seus trabalhos acolheram os ecos do que 
vinha sendo produzido de melhor até então, do novo 
cinema americano (Deren, Brackhage, Anger) ao cinema 
europeu moderno (Godard, sobretudo).

Belo Horizonte | quarta 16 às 19h30 

curitiba | quinta 17 às 19h30

Film about a woman who...
Yvonne Rainer, Estados Unidos, 1974, 105 min, DVD
Fragmentos da vida de uma mulher associados a escritos, 
performances, fotos e reconstituições estilizadas do cotidia-
no compõem o centro desta ficção, que subverte os gêneros 
narrativos tradicionais. Marco divisório na carreira da dançari-
na e coreógrafa Yvonne Rainer, o filme é uma meditação irô-
nica e cética sobre a inaptidão comunicativa e sexual entre 
um homem e uma mulher.



sessÃo 4
Um dos cineastas mais importantes da atualidade, o 
tailandês Apichatpong Weerasethakul realizou um 
conjunto de filmes, surgidos frequentemente entre os 
melhores títulos da década passada – notadamente 
Mal dos Trópicos (2004) e Síndromes e um Século (2006). 
O encanto bastante justificável com o cineasta vem na 
esteira de uma capacidade notável de filiar o realismo 
de suas narrativas a uma rica e profícua tradição oral, 
cujo apreço pela rememoração de velhas lendas só não 
é maior do que o gosto pela invenção de outras histó-
rias. Seus filmes mais célebres jogam a todo momen-
to com essas duplicidades (tradição/invenção; lenda/
fato), mas é em Mysterious Object at Noon, seu primeiro 
longa, que o exercício de invenção coletiva (as pessoas 
+ o cinema) é revelado em seu grau mais elementar. 

Belo Horizonte | quarta 23 às 19h30

curitiba | quinta 24 às 19h30

mysterious object at Noon
Apichatpong Weerasethakul, Tailândia, 2000, 83 min, DVD
Ao mesmo tempo um documentário sobre o povo tailandês 
e uma ficção surrealista, o filme empreende uma viagem ao 
interior da Tailândia, onde pessoas comuns são chamadas a 
construir coletivamente uma história. 

u mysterious object at Noon, de Apichatpong Weerasethakul
     foto: divulgação



sessÃo 5
Poucos realizadores cultivaram uma relação tão íntima 
entre o cinema e a vida quanto Jonas Mekas, que nasceu 
na Lituânia e emigrou para os Estados Unidos no fim dos 
anos 1940. Em Nova York, dedicou-se à crítica e à progra-
mação de filmes, e sua defesa passional do cinema de 
vanguarda ajudou a difundir pelo mundo as produções 
de diferentes gerações de realizadores. Manteve tam-
bém um exaustivo diário de filmagens, no qual registrou 
tanto a efervescente cena artística nova-iorquina quanto 
momentos cotidianos de sua vida pessoal. A princípio 
despretensiosos, esses registros acabaram por conformar 
o estilo muito próprio do cineasta, marcado sobretudo 
pela beleza e espontaneidade de suas imagens, que, so-
madas às reflexões de Mekas, compõem uma narrativa 
poética sobre os caminhos e descaminhos do tempo e 
da memória. 

Belo Horizonte | quarta 30 às 19h30

curitiba | não haverá sessão

reminiscences of a Journey to lithuania
Jonas Mekas, Estados Unidos/Lituânia/Áustria, 1972, 82 min, 16 mm
Jonas Mekas, uma das figuras centrais na vanguarda do ci-
nema americano, retorna à sua terra natal, Seminiskiai, na Li-
tuânia, 20 anos depois de ter se exilado nos Estados Unidos. 
Seu diário de filmagem converte esse retorno numa aventura 
poética e comovente em direção a imagens e lembranças do 
passado. Filme exibido no formato original.

u reminiscences of a Journey to lithuania, de Jonas Mekas
     foto: divulgação





PROGRAMAÇÃO JuN
Belo HoriZoNte mG
palácio das artes – cine humberto mauro
avenida afonso pena, 1537 | fone 31 3237 7399       
palaciodasartes.com.br

todas as quartas, às 19h30

curitiBa pr
sesc paraná – paço da liberdade
praça generoso marques, 189 – centro | fone 41 
3234 4200 sescpr.com.br

quintas (dias 10, 17 e 24) e sexta (dia 18), às 19h30

entrada franca
[ingressos distribuídos com uma hora de antecedência]
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Não recomendado para menores de 14 anos.14


