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espaços de construção e fruição

A programação de julho da Mostravídeo traz filmes, 
vídeos e performances que provocam discussões 
acerca dos espaços do cinema – os espaços de 
criação e fruição cinematográficas.

Montagens ao vivo na sala de projeção (realizadas 
pelos diretores ou pelos espectadores); filmagens 
no entorno da tela; loopings e repetições que 
modificam o espaço da sala e o tempo de leitura 
e de significação da obra. Essas são algumas das 
estratégias estéticas que, presentes nesta seleção de 
trabalhos, parecem se relacionar com novas formas 
de narrar e navegar pelas imagens em movimento.

andre costa
curador

 tássia Quirino
assistente do 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 frame do filme Ressaca, de Bruno Vianna | divulgação



u frame do filme ressaca, de Bruno Vianna | divulgação

sessÃo 1
E se o filme desta sessão fosse editado ao vivo pelo 
seu diretor, presente na sala de projeção? Com as mo-
dificações dos lugares de criação e fruição do cinema, 
o cineasta passa a assumir novos papéis, novas tarefas 
– como criar, em cada exibição de sua obra, uma expe-
riência única para si e para o espectador, alterando sem-
pre a sequência dos planos e transformando o enredo.

Belo Horizonte | não haverá sessão

curitiba | quinta 1 às 19h30

ressaca
Bruno Vianna, Brasil, 2008, duração com tempo indeterminado
Ressaca narra o cotidiano de um adolescente brasileiro em 
meio às crises econômicas da década de 1980, marcada por 
grandes transformações sociais e políticas no país. Uma inter-
face desenvolvida especialmente para o projeto permite que 
o diretor manipule as imagens ao vivo, durante as projeções. 
Trata-se de uma experiência única para o espectador, que as-
siste, em cada sessão, a uma nova versão da obra.



sessÃo 2
O cinema não deixa de ser cinema quando inventa 
uma maneira de narrar ou quando faz uso de um novo 
suporte. O cinema ainda é cinema quando a exibição 
ocorre num local que não a sala escura.

Se o cinema se transforma no que diz respeito à sua téc-
nica e à sua linguagem, é porque antes se atualiza em 
termos de prática sociocultural. É o que pode ser visto 
nesta sessão, que une o cinema a uma expressão ar-
tística atual, usualmente apresentada em ambientes di-
versos como festas, galerias e espaços públicos abertos.

Belo Horizonte | quarta 7 às 19h30

curitiba | quinta 8 às 19h30

live cinemotim – performance de vJ spetto
aprox. 45min 
Um dos pioneiros do VJing no Brasil, Spetto já participou dos 
principais festivais de música eletrônica do país e de diversos 
eventos internacionais. Nesta apresentação, ele constrói, por 
meio da manipulação de imagens e sons, narrativas ao vivo 
na sala de cinema.

u vJ spetto | divulgação



u frame do filme time code, de Mike Figgis | divulgação

sessÃo 3
É o espectador quem realiza a montagem da obra 
desta sessão. A tela de cinema é, aqui, mais que um 
anteparo de projeção: forja-se como uma interface 
por meio da qual o público navega pelas imagens e 
determina seus pontos de corte.

Belo Horizonte | quarta 14 às 19h30 

curitiba | quinta 15 às 19h30

time code
Mike Figgis, Estados Unidos, 2000, 98 min
Time Code busca romper com algumas regras dos modos de 
produção e fruição do cinema convencional. A obra, intei-
ramente registrada com câmeras de vídeo digitais, exibe na 
tela quatro planos-sequência que compõem um thriller de 
humor negro passado em torno de uma produtora de filmes 
em Sunset Boulevard, Hollywood.



sessÃo 4
Assistir a um filme encenado ao vivo logo atrás das pa-
redes da sala de cinema ou no seu entorno próximo. 
Enclausurar-se do mundo onde acontece a história e, 
ainda assim, vê-la projetada na tela, em duas dimen-
sões. Experiências como essas permitem que o espec-
tador adquira a consciência do espaço de fruição.

Fluidos é um longa-metragem que se realiza ao vivo 
em torno da sala escura, com captação, edição e exibi-
ção simultâneas. Nesta sessão, é apresentada uma das 
versões geradas a partir das performances feitas ao re-
dor do Centro Cultural São Paulo.

Belo Horizonte | não haverá sessão

curitiba | quinta 22 às 19h30

Fluidos
Alexandre Carvalho, Brasil, 2009, aprox. 75 min
A obra retrata o cotidiano de três casais que têm em co-
mum a dependência pela imagem e a sensação de viver 
num presente instável, fugaz. Enquanto um casal se torna 
escravo de seus próprios fetiches, uma mulher se relaciona 
com seu amor apenas pela internet e um garoto expõe sua 
vida num programa de televisão sensacionalista.

u frame do vídeo Fluidos, de Alexandre Carvalho | divulgação



sessÃo 5
A combinação de diferentes suportes de produção de 
imagens abre caminho para que os artistas superem a bar-
reira histórica que separa o cinema do vídeo. Construindo 
fluxos narrativos próprios aos espaços de fruição do vídeo, 
trabalhos como os do argentino Gustavo Galuppo pro-
põem territórios novos de criação e de troca com a prática 
cinematográfica.

A proposta desta sessão é permitir o desenvolvimento, 
na tela de cinema, de uma narrativa que se desenhe a 
partir da estética do looping, com a qual o tempo de frui-
ção é redimensionado, possibilitando ressignificações.

Belo Horizonte | quarta 28 às 19h30

curitiba | quinta 29 às 19h30

maría o el Fracaso
Gustavo Galuppo, Argentina, 2009, 12 min
Galuppo se apropria de imagens e sons dos filmes de Jean-
Luc Godard e Guy Debord para construir seu próprio discur-
so. Por meio da repetição de elementos de arquivo, o artista 
estabelece outros significados para a narrativa de Maria e a 
imaculada concepção de Jesus.

sweetheart: storie(s) about accidents of love
Gustavo Galuppo, Argentina, 2006, 65 min
Utilizando arquivos alheios e materiais próprios, captados em 
diferentes suportes, Galuppo contrapõe pequenas histórias 
do cotidiano familiar às “grandes” narrativas do cinema. O en-
redo da obra acompanha a rotina de um casal que reage a 
imagens e textos de diversas fontes e épocas.

u frame do vídeo maría o el Fracaso, de Gustavo Galuppo | divulgação





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

quartas [dias 7, 14 e 28], às 19h30

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

todas as quintas, às 19h30

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


