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o épico e o lírico

A mostravídeo do itaú cultural inicia, em 2011, uma 
programação com sessões específicas. Em abril, é a vez 
dos temas Portfólio, Cinema Contemporâneo e Outros 
Circuitos, que devem reaparecer ao longo do ano. 
Embora a seleção de trabalhos possua independência 
de temáticas e recortes, o conjunto de filmes e vídeos 
programados para abril permite lançar um olhar sobre 
as estratégias estéticas e as intenções dos artistas no 
agenciamento de seus imaginários e de suas referências 
ideológicas. Heróis que personalizam os desejos dos 
artistas e suas preocupações sociais; coletivos que não 
acreditam em heróis, mas que creem na linguagem 
para mobilizar as forças sociais. 

andre costa
curador 

tassia Quirino
assistente curatorial

A 14ª edição da mostravídeo itaú cultural em 
Belo Horizonte abre a programação de 2011 com a 
exposição valie eXport: corpo = liNGuaGem, 
curadoria de Berta sichel. O público poderá conferir 
pela primeira vez no Brasil o trabalho da artista VALIE 
EXPORT, considerada uma das pioneiras das artes 
do corpo e da videoperformance no contexto da 
contracultura das décadas de 1960 e 1970. A exposição 
acontece no Centro de Fotografia Contemporânea; no 
Cine Humberto Mauro do Palácio das Artes será exibido 
um documentário, dirigido pela artista em 1989, 
que revela o contexto histórico das manifestações 
artísticas e as reverberações do cenário cultural do 
final do século XX. Com curadoria de João dumans e 
andre costa, seguimos, a partir da segunda semana 
de abril, com a programação periódica de filmes 
e vídeos experimentais no Cine Humberto Mauro. 
Haverá exibições também em Curitiba, no Sesc Paraná 
e na Cinemateca de Curitiba. Para saber mais, acesse 
mostravideoitaucultural.wordpress.com.

itaú cultural

capa u frame de pepperminta, de Pipilotti Rist



sessÃo valie eXport
action art international. documents on international 
actionism 
VALIE EXPORT, 1989, 73 min
Trata-se de um documentário sobre os movimentos da arte 
moderna, que cobre o período de 1945 até os dias de hoje. 
Destaca a produção do Grupo de Viena, o Happening e o 
movimento Fluxus, incluindo os Acionistas de Viena, a Body 
Art e a Artemídia. O documentário exibe um importante 
material fotográfico e fílmico relacionado a esses movimentos, 
além de temáticas comuns a eles nos anos 1980 e 1990. 

* Ao final da sessão de Belo Horizonte, haverá um debate 
com a curadora Berta sichel e a artista valie eXport. 

Belo Horizonte | quarta 6 às 19h30
curitiba | quinta 7 às 19h30

sessÃo portFÓlio
Kristin Lucas costuma desenvolver seu trabalho com 
vídeos, performances, instalações e web, sempre 
parecendo propor uma visão acerca da complexidade de 
sua relação com os meios eletrônicos. A artista investiga 
o impacto do meio digital nas percepções do tempo e 
do espaço, bem como os efeitos materiais e imaginários 
de uma veloz expansão tecnológica. Seus trabalhos em 
vídeo, aqui reunidos, permitem uma aproximação com 
o universo imaginário, ao mesmo tempo épico e lírico.

Belo Horizonte | quarta 13 às 19h30
curitiba | terça 19 às 19h30

u frames de action art international. documents on international 
actionism



Host
Kristin Lucas, Estados Unidos, 1997, 7min36s
A artista participa de uma sessão de terapia on-line coman-
dada por um quiosque multimídia. A partir de uma discussão 
sobre relacionamentos e de uma situação em que a câmera 
de vídeo assume o papel de um olho midiático, aos poucos 
o evento incorpora criticamente o caráter sensacionalista 
dos meios de comunicação. 

smaller and easier to Handle
Kristin Lucas, Estados Unidos, 2003, 7min28seg
Em mais uma crítica aos meios de comunicação de massa e à 
tecnocultura, Lucas constrói uma situação insólita a partir de 
personagens absurdos em torno de uma cirurgia. Inúmeras 
camadas sonoras ajudam a compor a cena que se apresenta 
como uma parábola da sociedade e de seu culto à velocidade.

u frame de Host  |  cortesia Electronic Arts Intermix (EAI), Nova York

u frame de smaller and easier to Handle  |  cortesia Electronic Arts In-
termix (EAI), Nova York



lo-Fi Green sigh
Kristin Lucas, Estados Unidos, 2004, 3 min
Rodado num centro de pesquisa localizado nos arredores do 
deserto do Arizona, o vídeo emprega a visualidade de filmes 
de ficção científica de baixo orçamento e cria cenas em torno 
de um conjunto arquitetônico retrofuturístico. 

celebrations for Breaking routine 
Kristin Lucas, Estados Unidos, 2003, 25 min
O vídeo faz parte de um grande projeto da artista, que 
viajou para cidades internacionalmente conhecidas por 
seus cenários musicais e convidou cantoras para escrever 
músicas sobre o futuro. O trabalho apresenta a ascensão das 
mulheres por meio da diversidade da cena musical, com uma 
perspectiva lírica de futuro.

u frame de lo-Fi Green sigh  |  cortesia Electronic Arts Intermix (EAI), Nova York

u frame de celebrations for Breaking routine  |  cortesia Electronic Arts 
Intermix (EAI), Nova York



sessÃo ciNema
coNtemporâNeo
Pipilotti Rist, uma das principais representantes da vi-
deoarte mundial, migra das galerias de arte para a sala 
escura de cinema trazendo seu modo peculiar e colori-
do de propor imagens. 

Belo Horizonte | quarta 20 às 19h30
curitiba | quinta 28 às 19h30 *
*esta sessão será exibida na cinemateca de curitiba 

u frame de involuntary reception  |  cortesia Electronic Arts Intermix 
(EAI), Nova York

involuntary reception
Kristin Lucas, Estados Unidos, 2000, 17 min
A personagem central do vídeo, interpretada pela própria 
artista, é uma jovem mulher que tem seu corpo e mente 
povoados por um alto nível de eletromagnetividade. O 
aspecto díptico da imagem reflete a relação paradoxal da 
personagem/artista com a tecnologia: não sabendo de que 
lado ela realmente está, fica sempre enfastiada por ter de tomar 
decisões quanto a que botão apertar e a que sinal responder.



pepperminta
Pipilotti Rist, Áustria e Suíça, 2009, 80 min, 35 mm 
Obra cinematográfica ainda inédita no Brasil, Pepperminta 
permite visitar o arcabouço videográfico e instalativo da 
artista, desta vez por meio do suporte da película 35 mm. 
Visualmente deslumbrante, o filme conta a história de 
Pepperminta, jovem que mora em um chalé pintado com as 
cores do arco-íris e age de acordo com suas próprias regras. 
Seu objetivo é transformar o mundo cinzento em um lugar 
mais alegre e cheio de vida. A diretora constrói um universo 
singular, no qual Pepperminta é uma espécie de alter ego. 
A protagonista é uma “anarquista da imaginação”, segundo 
conta a própria Pipilotti Rist. 

u frame de pepperminta

sessÃo outros
circuitos
Na sessão Outros Circuitos deste mês, podemos nos 
aproximar do documentário como uma prática social. 
Um cinema que nasce a partir de outro circuito de 
realização e circulação, cujo contexto representado 
possibilita contemplar não só diferentes propósitos 
estéticos, mas também uma organização de 
produção própria e intervencionista. É por essa via 
que introduzimos o trabalho do coletivo Bernadette 
Corporation, formado em Nova York e que, desde 1994, 
transita entre o mundo da moda e o da arte.

Belo Horizonte | quarta 27 às 19h30
curitiba | quarta 20 às 19h30



Get rid of Yourself 
Bernadette Corporation, Estados Unidos, 2003, 61 min
O filme cria associações inusitadas entre a pista sonora e a 
imagética, buscando subverter a abordagem convencional 
de um documentário. Partindo de uma recomposição de 
registros das manifestações sociais anticapitalistas, que 
ocorreram durante o encontro do G8 em Genova, no ano 
de 2001, intercalando ações performáticas e cenas de luta 
contra a polícia, barricadas e máscaras de gás, o filme é uma 
ação que se alinha aos movimentos contra a globalização.

u frame de Get rid of Yourself  |  cortesia Electronic Arts Intermix (EAI), 
Nova York

miNas Gerais

paraNÁ



PROGRAMAÇÃO aBr
eXposiÇÃo valie eXport: corpo = liNGuaGem
quarta 6 abril a domingo 1 maio 2011

centro de arte contemporânea e fotografia
avenida afonso pena, 737 – centro – belo horizonte – mg
fone 31 3236 7400  |  palaciodasartes.com.br
terça a sábado das 9h30 às 21h, domingo das 16h às 21h
      [classificação indicativa livre]

mostravÍdeo
Belo HoriZoNte mG
palácio das artes – cine humberto mauro 
avenida afonso pena, 1537 | fone 31 3237 7399
todas as quartas às 19h30 

curitiBa pr
sesc paraná – paço da liberdade 
praça generoso marques, 189 – centro | fone 41 3234 4200 | sescpr.com.br 
quinta 7 terça 19 quarta 20 às 19h30

cinemateca de curitiba
rua carlos cavalcanti, 1174
quinta 28 às 19h30
      [indicado para maiores de 14 anos]

entrada franca
[ingressos distribuídos com uma hora de antecedência]
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