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lembrar e esquecer com o cinema

Na programação de julho da mostravídeo itaú 
cultural, um conjunto bastante heterogêneo de filmes 
nos leva de uma ponta a outra da relação entre o 
cinema e a memória, investigando o poder das imagens 
de evocar o passado, de preservar ou reorganizar seus 
acontecimentos, de jogar com as marcas residuais 
que deixam na vida cotidiana ou na história. A seleção 
traz o cinema ensaístico de Alexander Kluge (em Belo 
Horizonte) e a narrativa surrealista de Apichatpong (em 
Curitiba) – ao menos conhecido José Luis Guerín, que 
constrói com um lirismo e uma liberdade incomuns 
sua busca pelos rastros de um velho filme de John Ford 
(O Homem Tranquilo) numa pacata cidade irlandesa. 
No outro extremo dessa linha (com uma simplicidade 
perdida, talvez irrecuperável), os curtas documentais do 
italiano Vittorio De Seta nos conduzem ao sul da Itália e 
à beleza (também esquecida) dos seus habitantes. Por 
fim, encerrando o mês, a mostra conta com o filme e 
a presença do cineasta e pesquisador Carlos Adriano, 
que parte de um registro do século passado de Santos 
Dumont para fazer um elogio atemporal ao movimento, 
ao cinema e ao amor.

João dumans
curador

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.
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sessÃo História(s)
do cinema
O cuidado e o respeito com que Vittorio De Seta 
registra os habitantes e os trabalhadores da Itália em 
suas dez pequenas obras-primas sobre o Sul do país 
(Calábria, Sicília e Sardenha), entre 1954 e 1959, só são 
comparáveis ao respeito que esses mesmos habitantes 
e trabalhadores dedicam às forças da natureza, sejam 
elas dádivas (a agricultura, o mar, os animais) ou 
ameaças (as tempestades, as entranhas da terra, a 
erupção de um vulcão). No entanto, dádivas e ameaças 
aqui não são necessariamente coisas distintas, mas 
extensões naturais de uma mesma relação, prática e 
espiritual, que o homem soube um dia cultivar com 
a riqueza e o mistério do mundo que o cerca. Nesses 
dez documentários, De Seta aproxima-se desse “mundo 
perdido” com uma simplicidade e uma sabedoria 
também cada vez mais distantes de nosso cinema.

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

il mondo perduto
Vittorio De Seta, Itália, 1954/1959, 115 min
Dez documentários curtos retratam o trabalho, a vida cotidiana 
e os ritos sociais no Sul da Itália entre 1954 e 1959.

O Tempo do Peixe Espada (Lu Tempu di li Pisci Spata, Itália, 1954, 11 min)
A Ilha de Fogo (Isole di Fuoco, Itália, 1955, 11 min)
Surfarara (Itália, 1955, 10 min)
Páscoa na Sicília (Pasqua in Sicilia, Itália, 1955, 11 min) 
Camponeses do Mar (Contadini del Mare, Itália, 1955,10 min)
A Parábola do Ouro (Parabola D’oro, Itália, 1955, 10 min)
Barco de Pesca (Pescherecci, Itália, 1958, 10 min)
Pastores de Orgosolo (Pastori di Orgosolo, Itália, 1958, 11 min)
Um Dia em Barbagia (Un Giorno in Barbagia, Itália, 1958, 11 min)
Os Esquecidos (I Dimenticati, Itália, 1959, 20 min)

u frame do filme Il Mondo Perduto/divulgação



sessÃo cineGraFias 
Em 1952, o cineasta americano John Ford, cujos temas 
e personagens foram marcados com frequência 
pelos traços de sua descendência irlandesa, viajou 
para a pequena vila de Cong, na própria Irlanda, 
para filmar a história de um velho pugilista (John 
Wayne) que retorna depois de anos à sua terra natal. 
Para essa cidade fictícia e, de certa forma, idílica à 
qual Wayne retorna Ford escolheu o nome Innisfree, 
homenageando a cidade imaginária criada pelo poeta 
irlandês W. B. Yeats em 1892. Viajando para a locação 
original do filme e vasculhando as diferentes camadas 
de tempos, personagens e histórias depositadas sobre 
ela, o cineasta espanhol José Luis Guerín elabora um 
ensaio mágico e fascinante, fazendo com que os rastros 
desse filme mítico se misturem (ainda mais) à vida e às 
memórias dos habitantes dessa pacata cidade.

Belo Horizonte | quarta 13 às 19h30
curitiba | quinta 14 às 19h30

innisfree
José Luis Guerín, Espanha/Irlanda, 1990, 108 min 
Guerín viaja para a pequena cidade irlandesa onde John Ford 
filmou The Quiet Man (O Homem Tranquilo, 1952), a fim de 
documentar as mudanças ocorridas desde a visita de Ford 
alguns anos antes. Revisitando o passado, e recorrendo à 
representação de uma Maureen O’Hara imaginada, Innisfree 
explora as diferenças entre o antes e o agora –  de modo a 
traçar os interstícios entre a memória e a história, a fantasia 
e a realidade – e o cinema narrativo e o documentário 
observacional.

u frame do filme Innisfree/divulgação 



sessÃo
imaGens e arquivos
Poucos autores exploraram tão a fundo as relações 
entre o tempo, a memória e as imagens como 
Alexander Kluge, escritor e cineasta alemão conhecido 
por ensaios que misturam indistintamente narrativas 
ficcionais e reflexões filosóficas e políticas. Em A Patriota, 
a professora Gabi Teichert, na esteira do inconformismo 
característico das “heroínas” de Kluge, decide rebelar-
se solitariamente contra aquilo que ela julga ser o pior 
inimigo da Alemanha: a sua própria história.

Belo Horizonte | quarta 20 às 19h30

die patriotin
A Patriota, Alexander Kluge, Alemanha, 1979, 120 min
Gabi Teichert escava a história de seu país com o cuidado 
de um arqueólogo: cava buracos, ocupa-se de bombardeios, 
intervém num congresso do Partido Social-Democrata, 
investiga a história do corpo humano. Sua jornada se converte 
numa reflexão crítica e caótica sobre a história da Alemanha 
e, como consequência imediata, sobre as fragilidades do 
homem moderno.

u frame do filme Die Patriotin/divulgação



sessÃo cinema
contemporâneo
Na terceira sessão do mês, a mostravídeo itaú 
cultural promove a estreia em Curitiba do último filme 
do cineasta tailandês Apichatpong Weerasethakul, 
premiado com a Palma de Ouro em Cannes, em 2010. 
No filme, Apichatpong radicaliza algumas das principais 
proposições narrativas e estéticas do seu cinema (as 
divisões da trama, os efeitos sonoros e visuais, a mistura 
entre o real e o fantástico) para contar a história de um 
homem dividido entre o conhecimento da ciência e os 
estranhos saberes de suas vidas passadas.

curitiba | quinta 21 às 19h30 * esta sessão será 
exibida na cinemateca de curitiba

tio Boonmee, que pode recordar suas vidas passadas
Apichatpong Weerasethakul, Tailândia, 2010, 113 min
Sofrendo de insuficiência renal, tio Boonmee escolhe passar 
seus últimos dias na floresta, cercado por pessoas que o 
amam. O fantasma de sua falecida mulher aparece para tomar 
conta dele, e seu filho desaparecido há tempos retorna para 
casa numa forma não humana. Refletindo sobre as causas da 
doença, Boonmee anda pela floresta lembrando-se de suas 
vidas passadas em forma de homem ou animal.

u Frame do filme Tio Boonmee, que Pode Recordar Suas Vidas Passadas/divulgação



sessÃo cineGraFias ii
Nos dias de hoje, convencionou-se deduzir a pluralidade 
de formas do cinema a partir de dicotomias bastante 
simples, como aquelas que opõem ou misturam o 
documentário e a ficção, o filme de arte e o comercial, 
o clássico e o moderno. Mas há filmes que ignoram de 
tal forma essas distinções que acabam por nos remeter 
a uma espécie de zona insituável da história do cinema, 
a um território primitivo e pouco explorado onde se 
misturam de maneira poética e indiscriminada restos 
de imagens, invenções, engenhos ópticos, fotografias, 
depoimentos, citações, acidentes, memórias. Santos 
Dumont: Pré-Cineasta?, de Carlos Adriano, é um exemplo 
notável desse cinema “sem pátria”, que se realiza ao 
mesmo tempo como experimento científico e rito 
selvagem, como tratado teórico e declaração de amor.

Belo Horizonte | quarta 27 às 19h30 *
curitiba | quinta 28 às 19h30 *

*esta sessão será seguida de debate com o realizador carlos 
adriano e o curador João dumans

santos dumont: pré-cineasta?
Carlos Adriano, Brasil, 2010, 63 min
Este documentário parte da descoberta e restauração de 
um raro e desconhecido carretel de fotografias reproduzidas 
de um filme mutoscópio, produzido em 1901, em Londres, 
sobre Santos Dumont (1873-1932). A obra aborda aspectos 
históricos e artísticos dos primórdios do cinema (pré-cinema, 
cinema de atrações) e do cinema de reapropriação de 
arquivo (found footage, filme de reciclagem), por meio de 
entrevistas, documentos, metáforas visuais e da articulação 
própria de um ensaio poético.

u frame do filme Santos Dumont: Pré-Cineasta?/divulgação 





PROGRAMAÇÃO
mostravÍdeo JulHo 2011 

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 quintas 7, 14, 28 às 19h30

cinemateca de curitiba
rua carlos cavalcanti, 1174
u quinta 21 às 19h30

entrada franca
[ingressos distribuídos com uma hora de antecedência]

[indicado para maiores de 14 anos]

mostravideoitaucultural.wordpress.com


