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Dos registros pessoais aos autorais

Em setembro, a Mostravídeo apresenta trabalhos 
que, em seu conjunto, permitem pensar sobre 
diferentes estratégias narrativas relacionadas ao 
uso inventivo dos registros pessoais. Depoimentos, 
viagens gravadas, cenas domésticas, memórias 
cristalizadas por pequenas câmeras, diversas 
compreensões da natureza e dos sentidos 
dos registros afetivos das imagens e dos sons 
demonstram um arsenal criativo de alguns 
diretores e artistas no trato com o significado do 
arquivo imagético para a arte.

Essas produções nos fazem ainda perseguir e 
observar o instante único em que um registro pessoal 
se transforma numa imagem autoral e artística.

Andre Costa
curador

                                                                                                                                                      

                         Tassia Quirino
assistente curatorial

A Mostravídeo Itaú Cultural apresenta ao público 
de Belo Horizonte e de Curitiba trabalhos inovado-
res e representativos da produção audiovisual nacio-
nal 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 pro-
gramações 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 dis-
cussões com curadores e artistas, acesse
mostravideoitaucultural.wordpress.com.

 Itaú Cultural

capa u frame de Sans Soleil, de Chris Marker



u frame de Double Blind, No Sex Last Night 

SESSÃO 1
Nesta sessão, a mostra exibe o primeiro projeto de 
vídeo da artista conceitual Sophie Calle. Pequenas 
câmeras na mão dos autores registram uma viagem 
pessoal, na qual os personagens são os produtores das 
imagens. Ao longo da jornada, os territórios da reali-
dade e da ficção se aglutinam, criando um jogo duplo 
que coloca o espectador diante dos limites do vivido, 
do imaginado e do representado. Não é à toa que a 
produção seja dedicada pelos autores a Chris Marker.

Belo Horizonte | quarta 1 às 19h30

Curitiba | quinta 2 às 19h30

Double Blind, No Sex Last Night 
Sophie Calle e Gregory Shepard, França, 1992, 76 min
O vídeo é um diário íntimo da viagem que Calle fez com 
Shepard pela costa dos Estados Unidos. Cada um com uma 
câmera, a dupla se filma e revela suas impressões e sentimen-
tos. Simultaneamente, a voz de Calle, como uma narradora 
onisciente, analisa os acontecimentos e empreende uma 
investigação pessoal que procura definir os termos e parâ-
metros de sujeito/objeto, público/privado e verdade/ficção.



SESSÃO 2
Muntadas colabora aqui com nossas reflexões tanto 
no uso dos registros de arquivos jornalísticos como 
quando apresenta uma proposta de intervenção em 
TVs locais, nas quais seu trabalho requer a transmis-
são de depoimentos entre dois territórios geográficos. 
Registros acondicionados em acervos colaboram com 
registros voláteis, como os vídeos transformados em 
ondas eletromagnéticas da emissão televisiva. A pro-
posta de uso da natureza desses registros cria a narra-
tiva espacial própria desta obra.

Belo Horizonte | quarta 15 às 19h30

Curitiba | quinta 9 às 19h30

On Translation: Miedo/Jauf 
Antoni Muntadas, Espanha, 2007, 53 min
A obra conjuga depoimentos de 30 habitantes de Tarifa e 
Tanger, cidades limítrofes do Estreito de Gibraltar, a ima-
gens de arquivos e materiais documentais e jornalísticos 
sobre o local, enfocando o território fronteiriço e os entra-
ves gerados pelas decisões políticas que afetam a região. O 
trabalho aborda o tema da fronteira a partir do sentimento 
de medo, mostrando como essa emoção humana se tra-
duz em construções culturais que remetem aos âmbitos 
político e econômico.

u frame de On Translation: Miedo/Jauf



u frame de Avós

SESSÃO 3
Novamente o ato criativo ficcional e a construção 
poética se apresentam, tomando como recurso a es-
tética do registro pessoal de imagens. Na década de 
1970, as câmeras super-8 estiveram presentes em fes-
tas e eventos familiares como aparatos de produção 
de memórias particulares. A imagem caseira como su-
porte dessas memórias serve aqui tanto como estra-
tégia para a narrativa de ficção, em Avós, quanto para 
o registro de composições pictóricas de Jarman.

Belo Horizonte | quarta 22 às 19h30 

Curitiba | quinta 16 às 19h30

Avós 
Michael Wahrmann, Brasil, 2009, 12 min
Leo festeja seu décimo aniversário. Ganha meias de uma avó e 
cuecas da outra. De seu avô recebe uma velha câmera super-8, 
por meio da qual ele interage com a família e constrói sua pró-
pria história. Na tentativa de trocar os presentes, descobre que 
Mônica Lewinski é judia, Clinton é presidente da América, os 
números nos braços dos avós os responsáveis por ele ser gor-
dinho e que tal câmera velha não serve para mais nada.

In the Shadow of the Sun
Derek Jarman, Inglaterra, 1980, 51 min
Jarman usou alguns de seus filmes caseiros da década de 
1970 para realizar uma peça de extrema beleza e audácia 
estética. O resultado é uma obra que muito se assemelha 
às pinturas do próprio autor, em que elementos da me-
mória pessoal remetem a um passado arquetípico latente. 
O registro íntimo em película encontra aqui o registro da 
composição plástica do próprio autor.



SESSÃO 4
A experiência de uma viagem ou de um fato vivido 
registrado em vídeo ou em fotografias é o ponto de 
partida dos trabalhos desta sessão. A construção narra-
tiva transita entre essas diversas naturezas da imagem 
e as recompõe diante de um universo outro de possi-
bilidades. Um arquivo pessoal de uma fotógrafa, com 
imagens justapostas laboriosamente a ponto de criar 
um filme, demonstra que o tempo do cinema não está 
no movimento da imagem unicamente, mas no tempo 
do pensamento que imprime o significado às imagens.

Belo Horizonte | quarta 29 às 19h30

Curitiba | quinta 23 às 19h30

Le Souvenir d’un Avenir 
Chris Marker e Yannick Bellon, França, 2001, 42 min
O filme é uma homenagem e uma reflexão dedicada à obra da 
fotógrafa francesa Denise Bellon. Partindo de um retrato de família 
de Bellon, Marker navega por centenas de outras fotografias dela, 
associando diversos fatos históricos e demonstrando como a Se-
gunda Guerra já se fazia pressentir na atmosfera captada por sua 
câmera, num tempo de suposta calmaria do Pós-Primeira Guerra. 

Tokyo Days 
Chris Marker, Japão e França, 1988, 20 min
Marker apresenta uma visão idiossincrática de Tóquio. Um pas-
seio casual pelas ruas da cidade na companhia da atriz francesa 
Arielle Dombasle, dos músicos de domingo, das vendedoras 
de um supermercado e das pessoas apressadas no metrô. As 
imagens em vídeo documentam encontros em que a expe-
riência e o fato vivido se confundem com a construção estética.

u frame de Le Souvenir d’un Avenir



SESSÃO 5
Novamente veremos mais dos tratos e deslocamentos 
de Marker: imagens de um falso arquivo, as palavras 
que ressignificam as imagens, o registro pessoal e o fic-
cional se sobrepondo um ao outro. Um relato oral sobre 
uma imagem cria tensão entre o que é verdade e o que 
é livre interpretação de seu referente visual.

Belo Horizonte | não haverá sessão

Curitiba | quinta 30 às 19h30

Sans Soleil 
Chris Marker, França, 1983, 100 min 
Uma mulher desconhecida lê as cartas de um personagem 
fictício, um amigo fotógrafo que fala sobre as imagens regis-
tradas em suas viagens. O filme, então, transpõe os limites 
do gênero documentário ao fundir imagens documentais 
em comentários filosóficos compostos de forma ficcional.

u frame de Sans Soleil





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

quartas (1, 15, 22 e 29), 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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