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texto de apresentação 
 
A produção experimental nacional e internacional de cinema e vídeo está na programação da 
Mostravídeo Itaú Cultural – que segue, há 12 anos, o compromisso de estimular a reflexão sobre o 
audiovisual contemporâneo. 
 
Neste mês, que encerra as atividades da mostra em 2009, os curadores Gelson Santana e Laura 
Loguercio Cánepa apresentam, em Belo Horizonte e Vitória, trabalhos representativos do chamado 
cinema de bordas – produções de baixo orçamento que, realizadas nos mais diversos cantos do país, 
dão uma cara bastante própria aos tradicionais gêneros cinematográficos. Além dos filmes, o evento 
promove palestra com os curadores nos dias 3 (Belo Horizonte) e 6 (Vitória). 

Em parceria com a revista Zupi, o Itaú Cultural realizou um concurso para escolher as ilustrações dos 
fôlderes da programação da mostra. Sete dos 660 trabalhos inscritos foram publicados ao longo de 
2009. A última ilustração do ano é de Henrique Abreu, de Fortaleza. 

Saiba mais sobre a Mostravídeo Itaú Cultural e participe de discussões com curadores e artistas em 
mostravideoitaucultural.wordpress.com. 
 

Itaú Cultural 
 
texto curatorial 
 
Cinema de bordas 
 
Esse é o nome que a pesquisadora Bernadette Lyra deu a um cinema que se faz de modo 
independente, com baixo orçamento e alta criatividade. São trabalhos de realizadores de todo o Brasil, 
movidos pelo desejo de fazer cinema – ainda que com recursos caseiros e precários. Filmes que, 
comumente, não são exibidos em salas comerciais. 
 
Esta edição da Mostravídeo oferece ao público uma oportunidade de conhecer esses trabalhos feitos 
às bordas do cinema brasileiro – quase sempre produzidos nos arredores das grandes capitais ou em 
cidades pequenas, nos lugares mais afastados e diversos do país, longe dos mercados e dos centros 
cinematográficos industriais.  
 
Fruto da imaginação de realizadores (autodidatas, fanáticos por séries televisivas e velhos filmes 
hollywoodianos, frequentadores usuais do YouTube etc.) que sabem se aproveitar de uma câmera na 
mão e de tudo o que lhes vem à cabeça, as obras que integram a seleção apresentam características e 
temas muito específicos: transitam por costumes e lendas das regiões em que são realizadas e 
refletem o imaginário das comunidades que delas participam. Zumbis, espantalhos, fantasmas, 
mocinhas de outro mundo, heróis dos quadrinhos, guerreiros das selvas e toda uma galeria de 
personagens já conhecidos no mundo audiovisual da ficção reaparecem nestas histórias inusitadas, 
narradas com bom humor e imagens que beiram a estética trash. 
 

Gelson Santana e Laura Loguercio Cánepa 
curadores 

 
 



Gelson Santana é doutor e mestre em ciências da comunicação pela Universidade de São Paulo (USP) e 
graduado em comunicação social/cinema pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Atua como 
professor titular do mestrado em comunicação da Universidade Anhembi Morumbi (UAM/SP). 
 
Laura Loguercio Cánepa é doutora em multimeios pela Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), mestra em ciências da comunicação pela USP e graduada em jornalismo pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Foi coordenadora do curso de realização audiovisual da 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) e atualmente é professora do mestrado em 
comunicação da UAM/SP. 
 
grade de programação 
 
PROGRAMAÇÃO novembro 2009 
 
CINEMA DE BORDAS 
 
curadoria Gelson Santana e Laura Loguercio Cánepa  
imagem Henrique Abreu 
 
 
BELO HORIZONTE MG 
palácio das artes – cine humberto mauro 
 
19h 
terça 3 programa 1 e palestra com curadores  
quarta 4 programa 2 
quinta 5 programa 3 
 
 
VITÓRIA ES 
cine metrópolis  
 
sexta 21h 
6 programa 1 e palestra com curadores 
13 programa 2 
27 programa 3 
 
 
“Não recomendado para menores de 14 anos” ícone  
[ingresso distribuído com uma hora de antecedência] 
 
sinopses 
 
Programa 1 
 
Rambú III: O Rapto do Jaraqui Dourado 
Adilamar Halley, Junior Castro e Manoel Freitas, 2007, 32 min, Manaus (AM) 
Grupo comandado por Pablo Papapó rouba o jaraqui dourado – amuleto sagrado que, em mãos mal-
intencionadas, pode até destruir o planeta –, mas não sabe como usá-lo. O Pajé, guardião do talismã, 
convoca Jhon Rambú para recuperá-lo, mas o herói é sequestrado por um bando de drag queens que 
também quer conhecer o segredo do objeto. 



Elenco: Adilamar Halley, Aldenir Coty, Antonio Júnior, Bolero, Claudinho, Danny Peixoto, Darlan 
Dantas, Emerson, Jacinto Freitas, Josi Pingo, Junior Castro, Manoel Freitas, Piter Radical, Rennier Brito 
e Victor Hugo. Argumento: Júlio Ribeiro. 
 
O Assassinato da Mulher Mental 
Joel Caetano, 2008, 20 min, São Paulo (SP) 
Antigos combatentes do crime se unem para solucionar o assassinato da Mulher Mental e descobrem 
que sua morte é apenas parte de uma trama com consequências catastróficas. 
Elenco: Danilo Baia, Ivete Zani, Joel Caetano, Luiz Carlos Batista e Mariana Zani. Roteiro e edição: Joel 
Caetano. 
 
 
Programa 2 
 
A Dama da Lagoa 
Francisco Caldas de Abreu Jr., 1997, 20 min, Pedralva (MG) 
Uma história de crime e vingança sobrenatural em uma lagoa. 
Elenco: Francisco Caldas de Abreu, Francisco Caldas de Abreu Jr., Marcos Batista, Mônica da Rosa 
Bustamonte e Reginaldo de Castro e Silva. Roteiro: Francisco Caldas de Abreu Jr. 
  
Loreno contra o Espantalho Assassino 
Manoel Loreno, 1989, 60 min, Mantenópolis (ES) 
Garimpeiro assassinado numa mina em Mantenópolis, cidade do interior, retorna do além, durante as 
férias de verão, para vingar-se de seus assassinos e de todos que estiverem por perto – de preferência, 
jovens mulheres. Enquanto isso, um grupo de aventureiros sai à procura de um avião que teria caído 
no meio do mato. 
Elenco: Aninha, Aparecida, Juraci Alves, Jurandi Alves, Manoel Loreno, Maria Ribeiro, Marinho, Maui, 
Ronaldo Martins e Valdeci Soares. Roteiro: Manoel Loreno. 
 
 
Programa 3 
 
Horror Capiau 
Dimitri Kozma, 2007, 9 min, São Paulo (SP) 
Numa pousada no interior de São Paulo, um misterioso homem cego e seu assistente capiau matam 
jovens que buscam a tranquilidade do campo à beira de um rio. 
Elenco: Caio Marins, Geisla Fernandes, Lenny Dark, Raphael Borghi, Renato Siqueira e Rubens Mello. 
Fotografia, câmera, efeitos sonoros e edição: Dimitri Kozma. Efeitos especiais: Rubens Mello. Roteiro: 
Dimitri Kozma, Geisla Fernandes, Raphael Borghi e Rubens Mello. 
 
A Capital dos Mortos 
Tiago Belotti, 2008, 87 min, Brasília (DF) 
Um grupo de jovens amigos luta desesperadamente pela sobrevivência ao constatar que Brasília foi 
invadida por zumbis. 
Elenco: Alice Stamato, Angélica Ribeiro, Diana Carneiro, George Duarte, Gino Evangelisti, Gustavo 
Serrate, Irani Martins, Jean Carlo, Juliana Gregoratto, Laura Moreira, Lucas Pimenta, Luis Machado, 
Luísa Viotti, Pablo Peixoto, Yan Klier e Yana Borém. Edição: Fábio Rafael e Tiago Belotti. Efeitos 
especiais: Fábio Rafael. Efeitos técnicos: Rodrigo Luiz Martins e Tiago Belotti. 
 
 
A Mostravídeo exibe audiovisuais com base em um tema específico. A cada edição, a programação 
traz também uma ilustração selecionada por concurso. 
 



[Este evento foi concebido e produzido pela equipe do Itaú Cultural]  
 
 
palácio das artes avenida afonso pena 1537 belo horizonte mg fone 31 3237 7399 
palaciodasartes.com.br  
 
cine metrópolis avenida fernando ferrari s/nº vitória es fone 27 3335 2376 cinemetropolis.ufes.br 
 


