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deslocamentos e caronas

Uma forma trivial de olhar para os filmes brasileiros da 
mostra deste mês seria encarando todos eles como 
road movies. O dispositivo narrativo do deslocamento 
territorial dos personagens (e da equipe) explica o 
sentido das tramas e das viagens, mas não o sentido que 
este conjunto de filmes promove como possibilidades 
novas de organização da produção, de eleição de 
contextos dramáticos e de linguagens.

Colocar o cinema na estrada numa espécie de ação entre 
amigos, dispor das técnicas novas da diversificação do 
ponto de vista, eleger territórios inalienáveis e fazer o filme 
surgir a qualquer custo como destino final da jornada. 
No meio dessa empreitada, o cinema videográfico 
dá sempre carona a alguém que completa o jogo de 
espelhos e motiva outra viagem: um estranho, um louco 
afásico, a memória de um amigo morto, uma equipe de 
filmagem, o espectador, todos embarcam juntos nestas 
histórias narradas em câmeras digitais.

andre costa
curador

tassia Quirino
assistente curatorial

Há 14 anos estimulando a reflexão sobre o audiovisual 
contemporâneo, em 2011 a mostravídeo itaú cultural 
dedica novamente sua programação à produção 
experimental de cinema e vídeo.

Entre abril e novembro, o cineasta e professor Andre 
Costa e o pesquisador João Dumans encarregam-se 
da curadoria da mostra, que neste ano acontece em 
Belo Horizonte (MG) e Curitiba (PR) e discute, por meio 
de programações mensais, a experiência histórica e 
contemporânea do cinema.

Para saber mais, acesse mostravideoitaucultural.
wordpress.com.

 itaú cultural

capa u Frame do filme A Fuga da Mulher Gorila/divulgação



sessÃo 1
outras Narrativas
Nesta sessão, é apresentada uma produção que se 
constrói a partir de inúmeros olhares, tomando-
os como o seu objeto próprio e original. Tecendo 
imagens amadoras geradas numa viagem de navio, 
o documentário permite espiar a relação das pessoas 
com as câmeras de vídeo amadoras e com o registro 
audiovisual de suas próprias memórias, provocando 
uma percepção crítica acerca da relação entre a 
experiência vivida e as imagens.

Belo Horizonte | quarta 3 às 19h30
Curitiba | quinta 4 às 19h30

pacific
Marcelo Pedroso, Brasil, 2009, 72 min
O filme documental resulta da montagem de imagens geradas 
por 33 câmeras amadoras pertencentes a passageiros de um 
cruzeiro que saía de Recife rumo ao arquipélago de Fernando 
de Noronha. A partir do arcabouço de registros íntimos e 
pessoais, o cotidiano desse parque de diversão flutuante é 
aos poucos revelado com os interesses e aspirações de um 
grupo social pouco retratado na cinematografia brasileira.

u Frame do filme Pacific/divulgação



sessÃo 2
outras Narrativas 
Documentário que busca abordagens e registros 
distintos da trivialidade das entrevistas. O filme descreve 
uma região de fronteiras nacionais, e a própria noção de 
fronteira se esvai a cada deslocamento dos personagens 
e da câmera. A vida cotidiana e a narrativa documental 
se sobrepõem aqui a qualquer limite de território.

Belo Horizonte | quarta 10 às 19h30
Curitiba | quinta 11 às 19h30

terras
Maya Da-Rin, Brasil 2009, 75 min (espanhol)
O primeiro longa-metragem da diretora Maya Da-Rin 
acompanha o dia a dia de moradores das cidades gêmeas 
de Letícia e Tabatinga, que fazem a fronteira tríplice entre 
Brasil, Colômbia e Peru e formam uma ilha urbana cercada 
pela imensa floresta amazônica. A densa vegetação e o fluxo 
constante de pessoas de origens distintas chegam, muitas 
vezes, a encobrir as delimitações territoriais, fazendo o 
conceito de fronteira deixar de existir.

u Frame do filme Terras/divulgação 



sessÃo 3
ciNema coNtemporÂNeo
Nesta sessão, são exibidos filmes de estreia de jovens 
diretores brasileiros, cujos projetos foram realizados 
em empreitadas de recursos financeiros modestos, 
mas com autênticas pretensões poéticas. Obras 
nas quais a vivência do fazer cinematográfico se 
confunde com a experiência da vida e da viagem e 
em que a espontaneidade e a emergência permitem 
que comecemos a colher por aqui as novas histórias 
possíveis de um cinema digital.

Belo Horizonte | quarta 17 às 19h30
Curitiba | quinta 18 às 19h30

[Após a sessão, haverá um debate entre os diretores Marina 
Meliande (quarta 17) ou Felipe Bragança (quinta 18), a 
diretora Silvia Cruz da distribuidora Vitrine Filme e o curador 
Andre Costa.]

a Fuga da mulher Gorila
Felipe Bragança e Marina Meliande, Brasil, 2009, 82 min
Longa-metragem de estreia dos jovens cineastas Felipe 
Bragança e Marina Meliande, o filme foi rodado numa viagem 
de oito dias e conta a história de duas irmãs que atravessam 
as estradas do Rio de Janeiro em uma Kombi para apresentar 
uma atração circense de efeitos ópticos: o famoso truque da 
Mulher Gorila.

u Frame do filme A Fuga da Mulher Gorila/divulgação



sessÃo 4
ciNema coNtemporÂNeo
a Última estrada da praia
Fabiano de Souza, Brasil, 2010, 80 min
Primeiro longa-metragem do diretor gaúcho Fabiano 
de Souza, o filme conta a história de três amigos 
(dois homens e uma mulher) que resolvem fazer uma 
viagem até a praia com uma caminhonete, levando de 
carona um desconhecido afásico. No trajeto, vivenciam 
experiências inusitadas que os fazem descobrir que não 
é possível ser alegre o tempo inteiro.

Belo Horizonte | quarta 24 às 19h30
Curitiba | quinta 25 às 19h30

sessÃo 5
ciNema coNtemporÂNeo
estrada para Ythaca
Guto Parente, Luiz Pretti, Pedro Diógenes e Ricardo Pretti, 
Brasil, 2010, 70 min
Quatro amigos em luto, interpretados pelos próprios 
diretores, partem em uma viagem em direção à cidade 
natal do amigo falecido. Mais do que um lugar, Ythaca 
é um caminho que envolve amizade, descoberta, 
silêncio e cinema.

Belo Horizonte | quarta 31 às 19h30

u frame do filme A Última Estrada da Praia/divulgação u frame do filme Estrada para Ythaca/divulgação
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Belo HoriZoNte mG
palácio das artes – cine humberto mauro
avenida afonso pena, 1537 | fone 31 3237 7399
fcs.mg.gov.br

u todas as quartas às 19h30

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

u todas as quintas às 19h30

entrada franca
[ingressos distribuídos com uma hora de antecedência]

[indicado para maiores de 14 anos]
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