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Em algum lugar por entre: coautorias de 
linguagens

O conjunto de filmes da Mostravídeo de novembro 
busca fazer referência aos temas levantados ao 
longo do ano todo, desdobrando, desta vez, o 
aspecto sempre presente da contribuição e da 
contaminação entre áreas da expressão artística e 
das linguagens do cinema. 

Parcerias entre cinema, dança, performance e 
artes visuais podem ser contempladas nas obras 
reunidas para este mês. Sobreposições de estruturas 
narrativas de cada uma dessas linguagens criam  
outros campos para a elaboração de formas, 
objetos e enredos.  Não é à toa que, embora nem 
sempre assinados como coautorais, os trabalhos 
aqui apresentados em geral sejam frutos da 
colaboração intelectual entre dois ou mais artistas.

Andre Costa
curador 

Tassia Quirino
assistente curatorial

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 programações 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 de Balkan Baroque, de Pierre Coulibeuf



SESSÃO 1
Na primeira sessão de novembro, debruçamo-nos so-
bre uma porção do universo de Arthur Omar, apresen-
tando duas obras em que o artista elabora encontros 
entre o videográfico, o cinematográfico, as artes plás-
ticas e o seu próprio imaginário ritualístico.

Belo Horizonte | quarta 3 às 19h30

Curitiba | quinta 4 às 19h30

[Será promovido um bate-papo com o artista Arthur 
Omar e o curador Andre Costa.]

Derrapagem no Éden
Arthur Omar, Brasil, 1997, 14 min 
Gravado na cidade do Porto, em Portugal, este vídeo é o re-
sultado de um encontro estético entre o artista plástico Cildo 
Meireles e o videoartista Arthur Omar. A câmera de Arthur 
ressignifica o trabalho de Cildo à medida que desmonta seus 
elementos para reutilizá-los videograficamente. Embora o 
trabalho se apresente como uma profusão de eventos sen-
soriais e não condicionado à tarefa de contar uma história, o 
autor o defende como “extremamente narrativo”.

O Livro de Raul 
Arthur Omar, Brasil, 2000, 40 min 
Diário da viagem ao Chile com o cineasta Raul Ruiz, composto 
de conversações e aventuras que têm o cinema como ponto 
de partida, passagem e chegada. Inclui cenas realizadas na 
Cidade Livre, em Ritoque, Chile, uma utopia comunitária de 
arquitetos e artistas que gira em torno da ideia de “ato poéti-
co” como fundamento necessário para qualquer construção. 

u frame de O Livro de Raul



SESSÃO 2
E se a vida cotidiana e seu morno desfile fossem uma 
linguagem? E se por entre essa linha de tempo forra-
da de signos e códigos vulgares o cinema se apresen-
tasse como objeto, tema, e não como meio?  Godard 
nos chama para conversar sobre cinema enquanto 
leva um dia doméstico adiante.

Belo Horizonte | quarta 10 às 19h30

Curitiba | quinta 11 às 19h30

Soft and Hard (A Soft Conversation on Hard Subjetcts)
Jean-Luc Godard e Anne-Marie Miéville, França, 1985, 48 min 
Em uma espécie de ensaio intimista a dois, Jean-Luc Godard 
e a também cineasta Anne-Marie Miéville refletem sobre as 
potencialidades e os limites da linguagem cinematográfica 
enquanto fazem suas tarefas domésticas diárias. As esferas do 
social, do cultural e do doméstico se mesclam tecendo ideias 
acerca das relações pessoais com a criação e a recepção das 
imagens cinematográficas e televisivas.

u frame de Soft and Hard (A Soft Conversation on Hard Subjetcts)



u frames de Somewhere in Between e Várzea

SESSÃO 3
Pierre Coulibeuf traz o filme que motiva o título e o 
tema da Mostravídeo deste mês. Um registro docu-
mental sobre uma pesquisa coreográfica, ou esteticiza-
ção ficcional de uma busca real, o fato é que Coulibeuf 
desmonta o espectador a respeito do que ele poderia 
esperar das narrativas em uma sala de projeção. E a ex-
periência do cinema está em algum lugar no meio, em 
algum lugar por entre.

A sessão tem em sua abertura o curta Várzea, obra do en-
contro entre o pensamento crítico urbano de um coleti-
vo de arquitetos e a pesquisa poética de um coreógrafo 
sobre os movimentos de um jogo de futebol amador.

Belo Horizonte | quarta 17 às 19h30 

Curitiba | quinta 18 às 19h30

Várzea
Estúdio Bijari e Ricardo Iazzetta, Brasil, 2006, 9 min
Uma videodança que explora a ocupação do espaço pú-
blico, tendo como palco a cidade de São Paulo. Partindo 
da filmagem documental de um jogo de várzea, bailarinos 
compõem coreografias que amplificam os movimentos 
originais deste imaginário.  

Somewhere in Between
Pierre Coulibeuf, França, 2004, 70 min
O filme transita por algum lugar entre o cinema e a dança. 
Pierre Coulibeuf acompanha a trajetória da coreógrafa Meg 
Stuart, que elabora no filme uma criação original com base 
em experiências da vida real. Os personagens com os quais a 
coreógrafa se depara fornecem material tanto para sua pes-
quisa coreográfica quanto para a cinematográfica de Pierre. 



SESSÃO 4
Mais uma vez, Pierre Coulibeuf articula caminhos ines-
perados, consolidando uma experiência cinematográ-
fica única por meio da linguagem corporal, da expres-
são pela palavra e da dinâmica das imagens.

Curitiba | quinta 25 às 19h30

Balkan Baroque
Pierre Coulibeuf, França, 1999, 63 min
O filme é uma autobiografia ritualística de Marina Abramovic, 
artista da arte corporal. Ao retornar à sua terra de origem, Bel-
grado (antiga Iugoslávia), Marina revive as sensações de um 
lugar destruído pela guerra. A evocação voluntária do passa-
do faz a obra oscilar entre a história verdadeira e a imaginação.

u imagem de Balkan Baroque
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