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luGares do olHar

Mais do que uma arte da “contemplação”, o cinema é 
sobretudo uma arte do “olhar”. Isso significa que por trás de 
todo ponto de vista existe também uma posição moral, ou 
seja, uma forma de se colocar diante do mundo, de vivenciá-
lo, de responder a ele. Não se filma, portanto, deixando de 
lado o que se é.

Os diários do cineasta brasileiro/israelense David Perlov e 
os curtas de Aloysio Raulino, que a Mostravídeo apresenta 
neste mês, respondem muito prontamente a essa ideia. 
Depois de anos envolvido com um cinema cuja estrutura 
de produção o desencorajava, Perlov resolve dedicar-se 
unicamente à filmagem do seu próprio entorno (social e 
político) e de seu cotidiano, sua família, suas viagens. Se 
a câmera de Perlov entrega-se à recriação desses ritmos 
cotidianos e familiares, os curtas documentais de Raulino, 
por sua vez, abrem-se a um embate frontal com a realidade, 
desvendando ao mesmo tempo seu caráter político e 
sua força poética. Tanto em um quanto em outro, filmar é 
também escolher o lugar de onde se filma.

No universo ficcional de Ermanno Olmi não é diferente. 
Durante muito tempo, para a crítica de cinema, as palavras 
“encenar” e “olhar” foram quase sinônimas uma da outra. Olmi 
nos lembra o valor e o sentido dessa velha lição.

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.

 itaú cultural

capa u Frame de Diário 1973-1983, de David Perlov



sessÃo 1
antoloGias
Um dos mais importantes diretores de fotografia do 
cinema brasileiro (Braços Cruzados, Máquinas Paradas, 
de Roberto Gervitz e Sérgio Toledo; Prisioneiro da Grade 
de Ferro, de Paulo Sacramento; Serras da Desordem, de 
Andrea Tonacci, entre outros), Aloysio Raulino construiu 
uma trajetória marcante também na direção de filmes; 
boa parte deles tematizando as condições de vida de 
trabalhadores, migrantes e excluídos sociais. Ainda 
que centrados fortemente no potencial expressivo 
das imagens, seus filmes não se rendem jamais a uma 
contemplação distanciada e desengajada do mundo. 
Neles, para além da força poética dos registros, a câmera 
deixa sempre impressa uma margem de conflito, uma 
área de disputa e de tensão entre aqueles que olham e 
aqueles que são olhados.

Belo Horizonte | quarta 7 às 19h30
curitiba | quinta 15 às 19h30 [esta sessão ocorrerá na 
cinemateca de curitiba]

Após as sessões, haverá debate com o realizador Aloysio Raulino 
e o curador João Dumans. Em Belo Horizonte, o debate também 
contará com o pesquisador Ewerton Belico.

Jardim nova Bahia
Aloysio Raulino, Brasil, 1971, 15 min, 35 mm
Depoimento prestado por Deutrudes Carlos da Rocha, baiano 
de 24 anos, lavador de automóveis, que vive em São Paulo. Em 
sua primeira parte, o depoimento de Deutrudes é alternado 
com aspectos de outros baianos da sua mesma condição. Na 
segunda parte, ele próprio empunha a câmera, exprimindo-
se livremente, sem nenhuma interferência do realizador.

u Frame de Porto de Santos



o tigre e a Gazela
Aloysio Raulino, Brasil, 1976, 14 min, 35 mm
As fisionomias, os gestos e as falas de mendigos, pedintes, 
loucos e foliões que passam pelas ruas de São Paulo. Os sons 
e as imagens são ilustrados com extratos de Frantz Fanon.

porto de santos
Aloysio Raulino, Brasil, 1978, 19 min, 35 mm
Descrição poética do Porto de Santos e seus trabalhadores 
– doqueiros, prostitutas, marinheiros, um capoeirista –, 
provavelmente envolvidos numa paralisação grevista.

u Frame de Porto de Santos

celeste
Aloysio Raulino, Brasil, 2009, 5 min, DVD
Contra um céu adverso, Celeste alça seu voo. Se subiu, 
ninguém sabe, ninguém viu.

u Frame de Porto de Santos



Il Posto [O Trabalho]
Ermanno Olmi, Itália, 1961, 93 min, DVD
Domenico (Sandro Panseri) vai a Milão para fazer um teste 
de emprego e conhece a jovem Antonietta (Loredana Detto). 
Aos poucos, eles deixam a serenidade da adolescência para 
entrar no mundo da vida adulta e do trabalho.

sessÃo 2
HistÓrias do cinema 
Menos conhecido do que outros diretores marcados 
pelo neorrealismo do pós-guerra, o cineasta italiano 
Ermanno Olmi sintetizou em seus filmes a preocupação 
social e o refinamento estético que definiram boa parte 
das ambições desse novo cinema. Longe de quaisquer 
afetações ou maneirismos formais, contudo, os filmes do 
diretor são marcados pela precisão e pela simplicidade 
calorosa com que acolhem seus personagens, construindo-
se uma relação de intimidade e cumplicidade entre eles e 
o espectador. No seu segundo filme, Il Posto [O Trabalho], 
Olmi constrói uma narrativa que, embora não abra mão 
das palavras, parece sustentar-se de forma especial num 
delicado jogo de gestos e, sobretudo, de olhares.

Belo Horizonte | quarta 14 às 19h30
curitiba | quinta 8 às 19h30

u Frame de Il Posto [O Trabalho]



sessÃo 3 – cineGraFias
Na esteira da mostra retrospectiva Epifanias do Cotidiano, 
organizada por Ilana Feldman e realizada no Rio de 
Janeiro e em São Paulo em março de 2011, a Mostravídeo 
apresenta, em Belo Horizonte e em Curitiba, o filme Diário 
1973-1983, do cineasta David Perlov. Nascido e criado no 
Brasil, Perlov sempre cultivou uma relação íntima com o 
país, que surge como uma referência frequente nestes 
seus ensaios sobre o cotidiano, a família e o cenário 
político de Israel, onde passou a maior parte de sua vida. 
Para além da cronologia dos fatos históricos, contudo, a 
força dos filmes de Perlov reside na beleza que emprestam 
ao cotidiano, enredando-nos num ritmo familiar de 
pequenos acontecimentos e revelações autobiográficas.

[A exibição do filme Diário 1973-1983 será dividida em duas sessões: 
a primeira apresentará as partes 1, 2 e 3 (165 min) e a segunda, as 
partes 4, 5 e 6 (165 min). Ainda que a relação cronológica entre 
elas seja importante, é possível ver os episódios separadamente ou 
acompanhar os posteriores sem ter visto os que os precederam.

Belo Horizonte | quarta 21 às 19h30
curitiba | quinta 22 às 19h30
[nestas sessões, serão exibidas as partes 1, 2 e 3]

Belo Horizonte | quarta 28 às 19h30
curitiba | quinta 29 às 19h30
[nestas sessões, serão exibidas as partes 4, 5 e 6]

diário 1973-1983
David Perlov, Israel/Inglaterra, 330 min, 1973/1983, DVD
Em maio de 1973, David Perlov compra uma câmera 16 mm. 
O cinema comercial não o interessa mais. Durante dez anos, 
ele filma, dia após dia, seu cotidiano, sua família, seus amigos, 
seus alunos e suas viagens, sobretudo para a França e o Bra-
sil, onde nasceu e para onde retorna 20 anos depois. Dividi-
do em seis partes de 55 minutos cada uma, entre encontros 
com Nathan Zach, Claude Lanzmann, Isaac Stern, Joris Ivens 
e Klaus Kinski, o filme acompanha os eventos dramáticos do 
país que Perlov escolheu como lar e que se dedicou, através 
de sua janela, a observar. Não se trata apenas de um diário 
pessoal, mas de uma obra militante por uma nova maneira 
de olhar o mundo, em que o privado se funde no político e 
o cotidiano no poético, e a turbulenta história de Israel se 
mistura à fascinante jornada pessoal do cineasta.

u Frame de Diário 1973-1983



PROGRAMAÇÃO
setemBro 2011 

Belo HoriZonte mG
palácio das artes – cine humberto mauro
avenida afonso pena, 1537 | fone 31 3236 7400
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 8, 22, 29 às 19h30

cinemateca de curitiba
rua carlos cavalcanti, 1174 – são francisco | fone 41 3321 3252
u quinta 15 às 19h30

entrada franca
[ingressos distribuídos com uma hora de antecedência]

[indicado para maiores de 14 anos]
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