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Rastros e retratos

“Tudo num filme é uma forma” – nos lembra o cineasta 
Johan van der Keuken, ao fim de seu retrato poético 
do jovem Herman Slobbe. A reflexão do realizador 
holandês repercute para além do seu próprio filme 
como uma dúvida, um enigma. De que, afinal, são 
feitas essas formas? Que vestígios e vibrações elas 
guardam da realidade material? Mais ou menos cientes 
dessas questões – e mais ou menos preocupados em 
respondê-las – os trabalhos da Mostravídeo do mês 
de outubro investigam as diferentes maneiras pelas 
quais esses indícios da realidade se depositam nas 
imagens dos filmes. No diário filmado de Ross McElwee 
e no meticuloso ensaio de Hartmut Bitomsky, essa 
relação é abordada diretamente, fazendo das imagens 
não apenas tema, mas suas próprias ferramentas de 
análise. Numa chave completamente diferente, os 
filmes de Jean-Daniel Pollet e Johan van der Keuken 
(sessão 2), assim como as experiências íntimas do 
cinema de vanguarda (sessão 4), procuram incorporar 
esses vestígios à sua própria estrutura formal – 
constituem, ao mesmo tempo, registros documentais 
e espaços sensíveis, retratos da realidade e ritos de 
evocação da memória. 

João Dumans
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 
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 Six O’Clock News, de Ross McElwee



u frame de Six O’Clock News 

SESSÃO 1
Conciliando a documentação obsessiva de seu próprio 
cotidiano com a ironia e a espirituosidade de seus 
comentários, o cineasta americano Ross McElwee 
desenvolveu um estilo bastante peculiar de registro 
documental e autobiográfico. Seus seis principais 
longas, separados por um espaço de quase 20 anos 
(1984-2003), documentam fartamente aspectos de sua 
vida íntima, afetiva e profissional, vivenciados em boa 
parte com a câmera ligada sobre os ombros. Longe de 
afetações ou maneirismos, seus filmes são marcados 
pela inteligência e pela simplicidade de suas reflexões – 
frequentemente associadas a fatos sociais ou históricos 
mais abrangentes – e pela cumplicidade incomum que 
são capazes de estabelecer com o espectador.

Belo Horizonte | quarta 6 às 19h30

Curitiba | quinta 7 às 19h30

Six O’Clock News
Ross McElwee, Estados Unidos, 1996, 90 min, DVD 
O realizador atravessa de carro os Estados Unidos enquanto 
registra seu cotidiano e as histórias catastróficas que 
alimentam os noticiários televisivos, desenvolvendo uma 
reflexão pessoal e afetiva sobre a mídia, a mortalidade e a 
teologia ao estilo americano.



SESSÃO 2
A consciência do cinema como repositório de vestígios 
e indícios do mundo material marca de forma decisiva 
os trabalhos apresentados no segundo programa 
deste mês. Ao traçar retratos em que a perda ou a 
negação da imagem levam a situações de isolamento 
e exceção, Johan van der Keuken e Jean-Daniel Pollet 
transformam a superfície de seus respectivos filmes 
em espaços sensíveis, capazes de absorver a força e 
a humanidade de seus personagens. Em Keuken, as 
paixões e os gestos do jovem Herman Slobbe fazem 
o filme vibrar com a força de sua presença. Em Pollet, 
a espiral de degradação e isolamento que cerca a ilha 
de Spinalonga imprime suas marcas sobre o tempo e 
sobre o espaço. Em ambos, as vozes resolutas e lúcidas 
de seus protagonistas se impõem.  

Belo Horizonte | quarta 13 às 19h30

Curitiba | quinta 14 às 19h30

L’Ordre
Jean-Daniel Pollet, França/Grécia, 1973, 40 min, DVD
Retrato de uma colônia de leprosos abandonada na ilha grega 
de Spinalonga. Ensaio poético e político sobre o isolamento, 
o preconceito e o abandono, articulado em torno de vestígios 
materiais desse espaço e das palavras contundentes de 
Raimondakis, um dos antigos habitantes da ilha.

Herman Slobbe 
Johan van der Keuken, Holanda, 1966, 25 min, DVD
Em 1964, Johan van der Keuken realiza o primeiro filme, 
Blind Kid, em que registra o cotidiano de uma instituição 
voltada para crianças com deficiência visual. Ali, descobre 
o jovem Herman Slobbe, a quem dedica, dois anos depois, 
um segundo projeto. Encantado pela força que emana do 
personagem, Keuken deixa que o filme tome a forma de 
seus desejos e impulsos.

u frames dos filmes L’Ordre e Herman Slobbe



u frame de Das Kino und der Wind und die Photographie

SESSÃO 3
“Quando a câmera registra alguma coisa isso pode ser 
comparado ao processo de osmose. O que foi visto em 
frente à câmera passa para o interior do filme. Essa é 
a forma como concebo o cinema, como realidade em 
exílio, um estranho num lar longe de casa.” Mapear 
os lastros e as evidências dessa “realidade em exílio”, 
valendo-se de um método de análise ao mesmo tempo 
racional e físico – em que as imagens são repetidamente 
manuseadas, processadas e desconstruídas –, constitui 
a estratégia mais característica do cinema de Hartmut 
Bitomsky. Em Cinema, Vento e Fotografia, integrante da 
série Antologia do Cinema, o cineasta alemão leva mais 
uma vez o documentário ao seu laboratório de análise – 
prostrado diante de fotos e monitores de TV, ele conduz 
um embate direto com o cinema por meio de citações, 
trechos de filme e reflexões pessoais.

Belo Horizonte | quarta 20 às 19h30 

Curitiba | quinta 28 às 19h30

Das Kino und der Wind und die Photographie
Hartmut Bitomsky, Alemanha, 1991, 56 min, DVD
Bitomsky debruça-se aqui sobre a história do cinema 
documental, valendo-se da própria imagem como 
instrumento de investigação e análise. Ao lado de sua 
equipe, o cineasta vasculha fotografias, monitores de TV e 
materiais de arquivo, desconstruindo a imagem dos filmes e 
sua relação com a história, a realidade e a teoria.

A sessão será comentada por André Brasil.

André Brasil é pesquisador e ensaísta. Doutor pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, é professor do 
Departamento de Comunicação da Universidade Federal de 
Minas Gerais. Organizou, com Cezar Migliorin, Ilana Feldman e 
Leonardo Mecchi, o dossiê Estéticas da Biopolítica e participou 
da curadoria da Mostravídeo Itaú Cultural ao longo de 2006. 
Atualmente, desenvolve o projeto Ensaio sobre o Inacabado, 
que prevê a produção de filme, site e livro.



SESSÃO 4
Realizados entre o fim dos anos 1950 e o início dos 
anos 1970, os filmes que compõem este programa 
procuram nos vestígios do cotidiano a matéria-prima 
de suas imagens. Ao mesmo tempo investigações 
sobre espaços íntimos (Leading Light e The White Rose) e 
ritos de evocação do sexo, da memória ou da infância, 
eles incorporam em sua própria construção formal as 
pulsações das realidades que procuram registrar. My 
Name Is Oona, de Gunvor Nelson, e Note to Pati, de Saul 
Levine, valem-se de sobreposições e cortes sucessivos 
para evocar tanto a serenidade da juventude quanto o 
livre delírio do imaginário infantil. Já em Cat’s Craddle, 
de Stan Brakhage, e Fuses, de Caroleen Schneemann, 
dois dos mais belos filmes da sessão, a imagem é 
completamente tomada pelas vibrações que emanam 
da relação sexual entre um homem e uma mulher. 

Belo Horizonte | quarta 27 às 19h30

Curitiba | quinta 21 às 19h30

Leading Light
John Smith, Inglaterra, 1975, 10 min, 16 mm
Estudo sobre a beleza imperfeita do espaço familiar. 

Cat’s Craddle
Stan Brakhage, Estados Unidos, 1959, 6 min, 16 mm
Sob o olhar de um gato, um homem e uma mulher se 
entregam ao jogo da intimidade e do prazer. 

u frames dos filmes Leading Light e Cat’s Craddle



The White Rose
Bruce Conner, Estados Unidos, 1967, 8 min, 16 mm  
Conner documenta a retirada da pintura The White Rose, obra-
prima da americana Jay DeFeo, de seu apartamento em São 
Francisco. Sketches of Spain, de Miles Davis, embala a trilha sonora.

My Name Is Oona
Gunvor Nelson, Suécia, 1969, 9 min, 16 mm 
Uma jornada cinematográfica entre o mundo exterior e o 
interior, entre o espaço familiar e o desconhecido. Um filme 
minimalista e hipnótico, composto a partir da voz e das 
imagens da filha da artista.

Note to Pati
Saul Levine, Estados Unidos, 1969, 7 min, 16 mm
Depois de uma tempestade de neve, Levine constrói o retrato 
vertiginoso de um dos membros da família.

Fuses
Caroleen Schneemann, Estados Unidos, 1967, 22 min, 16 mm
Um gato e um casal. A vibração de uma relação sexual toma 
conta da imagem.

u frames dos filmes The White Rose e My Name Is Oona u frames dos filmes Note to Pati e Fuses





PROGRAMAÇÃO OUT
BELO HORIZONTE MG
palácio das artes – cine humberto mauro
avenida afonso pena, 1537 | fone 31 3237 7399       
palaciodasartes.com.br

todas as quartas, 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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