
Em seu 12º ano, a Mostravídeo Itaú Cultural dá seguimento à exibição e à difusão da produção contemporânea de cinema e vídeo 
experimental, mantendo seu compromisso de estimular a reflexão crítica sobre obras audiovisuais.

De abril a novembro, em Belo Horizonte e em Vitória, a mostra exibirá semanalmente uma seleção especial proposta por um curador 
com base em tema específico.

O curador de abril, Jorge La Ferla, apresenta trabalhos com ausência total ou parcial de diálogos, explorando o silêncio e a imagem por si 
sós. Ao enfatizar a produção latino-americana, esta seleção exibe obras de Albertina Carri, Carlos Nader, Claudia Aravena, Graciela Taquini, 
Gustavo Galuppo e Ximena Cuevas, e abre espaço para clássicos de Bill Viola, Letícia Parente e Nam June Paik.

Para 2009, o Itaú Cultural, em parceria com a revista Zupi, realizou uma ação para escolher as ilustrações das peças de divulgação da 
programação. Das 660 inscrições recebidas, foram selecionados 7 trabalhos que serão publicados ao longo deste ano. Neste mês, em 
caráter especial, o fôlder traz a ilustração da Zupi Design (www.zupidesign.com).

  Itaú Cultural

VITÓRIA ES
cine metrópolis 

sexta 21h
3 programa 2
10 palestra com o curador e exibição do programa 1
17 programa 3
24 programa 4

BELO HORIZONTE MG
palácio das artes – cine humberto mauro

quarta 19h
8 abertura da mostra com palestra e exibição do 
programa 1
15 programa 2
22 programa 3
29 programa 4

PROGRAMA 1

Preparação II
Letícia Parente, Brasil, 1976, 7min40s
Registro de uma ação sobre o corpo da artista, que é submetida a 
diversas injeções. As substâncias da seringa contêm vacinas sim-
bólicas que oferecem anticorpos contra os preconceitos da arte no 
contexto político e cultural do Brasil na ditadura dos anos 1970.

The Space Between the teeth
Bill Viola, Estados Unidos, 1977, 10min13s
A figura do autor enquadrado resgata a ideia de sua imagem visual, 
mas também sonora. A ação do grito se estrutura no deslocamento 
da câmera por um corredor. O plano termina em um detalhe da 
boca do personagem. Essa ação de escrita do movimento e do 
tempo se finaliza com uma fotografia instantânea.

Living with the Living Theatre
Nam June Paik, Betsy Connors e Paul Garrin, Estados Unidos, 1989, 
28min30s
Reconstrução em vídeo da vida de Julian Beck, diretor do grupo 
teatral Living Theatre, e de uma época perdida da cultura alternativa 
e da cultura americana.

Girl Power
Saddie Benning, Estados Unidos, 1992, 15 min 
Manifesto sobre as formas de documentar uma postura política na 
década de 1990. A revolta contra as instituições se traduz em uma 
visão sobre o próprio corpo durante a languidez desse período nos 
Estados Unidos.

Carlos Nader
Carlos Nader, Brasil, 1998, 15min30s
A impossibilidade de conceber ideias sobre a essência da condição 
humana abre possibilidades expressivas mais complexas que vão 
da imagem onírica a uma visão interna transbordante em seu 
vazio existencial.

PROGRAMA 2

Ação e Dispersão
Cezar Migliorin, Brasil, 2003, 5min40s 
O que sobra de um auxílio monetário para o desenvolvimento 
audiovisual de uma corporação brasileira é a desculpa para sub-
sidiar viagens e estadias do próprio realizador. Uma ironia sobre as 
subvenções às artes audiovisuais permitidas pelas leis de patrocínio, 
em uma visão crítica sobre a decadência da videoarte.

Fear
Claudia Aravena, Chile, 2007, 14min30s
Uma leitura sobre o medo – embasado em imagens do cinema, da 
TV e da internet – na primeira década do terceiro milênio, marcada 
pelo pós 11 de setembro. A intolerância e a fobia são evidenciadas 
por meio de nomes, que vão desde patologias médicas até termos 
do cinema e da TV. O corpo da artista é o campo de batalha desse 
hipertexto contemporâneo sobre a intolerância humana.

Narciso no Mijo
Rodrigo Castro, Brasil, 2006, 6 min 
O artista urina no chão e com o reflexo cria um autorretrato. 
Fugindo do trágico fim do mitológico Narciso, o autor seca a urina 
com um ferro de passar, e sua imagem desaparece com o vapor. 

Granada
Graciela Taquini, Argentina, 2005, 6 min 
As memórias de uma vítima da ditadura militar argentina da década 
de 1970 é relatada por meio de leituras de seu rosto e de verbaliza-
ções. O discurso dramático do desaparecimento é desviado para um 
distanciamento sutil, no qual a voz da realizadora constrói um vídeo 
que nos relata os trágicos acontecimentos e a forma de elaborar um 
discurso pessoal associado ao testemunho do outro.

Tômbola
Ximena Cuevas, México, 2001, 7 min 
A TV é questionada pela presença da realizadora, protagonista 
polêmica de um talk show televisivo, no México. Ximena se desloca 
do lugar de convidada para uma ação subversiva: ela grava em vídeo 
a câmera de TV, ao vivo, causando o confronto de dispositivos e dife-
renciando a máquina TV do vídeo através de sua imagem imersa no 
dispositivo midiático de massa.

O Tempo Não Recuperado
Lucas Bambozzi, Brasil, 2004, 10 min 
Através do software Korsakov, Bambozzi reformula a ideia do autor-
retrato e do documentário em vídeo, considerando o aleatório e a 
interatividade. A memória audiovisual já não é mediada pela lin-
earidade do projetor de cinema ou da editora de vídeo, ela é regida 
por algoritmos. Os arquivos de vídeo são reconvertidos em arquivos 
digitais que são manipulados por um programa que simula a ordem 
impossível da lembrança das memórias pessoais.

Sunlight
Gustavo Galuppo, Argentina, 2008, 36 min 
Um vídeo sobre história(s) do cinema e do próprio realizador. A 
trágica vida de Jacques Steiner, pioneiro na invenção da máquina 
cinematográfica; a personagem de Judy Garland, em O Mágico de 
Oz; câmeras de vigilância; e Galuppo no processo de realização 
deste vídeo são os eixos da trama.

PROGRAMA 3

En Mi Menor
Neyeri Ávalos, México, 2002, 12min40s
A intimidade é produto de uma tentativa de relato que conflui 
na colocação em cena do corpo da artista e nas ações que 
revelam a figura feminina em um confronto irreconciliável entre 
ela e o ambiente.

Balaou
Gonçalo Tocha, Portugal, 2007, 77 min 
O registro de uma travessia marítima é o contexto que permite con-
siderar o relato da existência da pessoa que olha, registra imagens 
e pensa. 

PROGRAMA 4

Los Rubios
Albertina Carri, Argentina, 2003, 89 min 
Uma obra que vai do cinema ao vídeo e trabalha de forma vir-
tuosa a trilha sonora, a animação e o design tipográfico. A atriz que 
personifica Carri faz parte de uma trama que permite reconstruir 
o desaparecimento do casal Carri, pais da realizadora, durante a 
ditadura militar. A verdade dos fatos é somente uma possibilidade 
diante das inúmeras versões, das dúvidas e da confusa memória de 
relatos. Estes formam uma obra de escrita sofisticada, que derruba 
os lugares-comuns sobre esse trágico período da história argentina.

Jorge La Ferla é formado pela Universidade de Paris VIII, mestre em 
artes pela Universidade de Pittsburgh e chefe de departamento da 
Universidade de Cinema e da Universidade de Buenos Aires. É tam-
bém diretor artístico da Mostra Euro-Americana de Cinema, Vídeo e 
Arte Digital (MEACVAD), em Buenos Aires. Publicou mais de 35 livros 
na Argentina e na Colômbia. Foi curador de mostras de cinema e 
vídeo na América Latina e de mostras e festivais na Alemanha, na 
Argentina, no Brasil, na Colômbia, na Suíça e nos Estados Unidos. 

frame do vídeo balaou, de gonçalo tocha/divulgação frame do vídeo girl power, de saddie benning/divulgação frame do vídeo granada, de graciela taquini/divulgação 

MOSTRAVÍDEO
PROGRAMAçãO abril 2009

curadoria Jorge La Ferla
imagem Zupi Design
 

frame do vídeo los rubios, de albertina carri/divulgação

“não recomendado para
 menores de 14 anos”14[ingresso distribuído com uma hora de antecedência]

Autorretratos documentais 

Esta seleção traz uma série de obras experimentais nas quais o protagonismo de seus autores nos oferece vertentes do que podemos pensar como um subgênero, 
o autorretrato documental1. O caráter referencial dos trabalhos é resultado de estratégias expressivas que colocam em cena a própria figura do realizador e um dis-
curso sobre as artes e os dispositivos midiáticos. Este conjunto de obras nos oferece pistas críticas sobre os processos de escrita no cinema e no vídeo na visão dos 
próprios artistas. Referências como Bill Viola, Letícia Parente e Nam June Paik incursionaram de forma pioneira, em meados dos anos 1960, em um espectro expressivo 
que combina a performance, a videoarte e o documentário, e que nos remete a complexas estratégias de retratos sobre si mesmos, seus contextos e as diversas 
mídias audiovisuais. Esta série de obras apresenta uma cena autorreferencial centrada no uso do vídeo porta pack, em que os artistas aparecem enquadrados. A arte 
de ver, registrar e documentar o próprio corpo por meio de uma câmera é também um leitmotiv nos vídeos de outra geração. Carlos Nader e Saddie Benning são 
importantes casos de realizadores que problematizaram uma práxis centrada em questões pessoais de buscas existenciais, políticas e espirituais.

Essa multiplicidade, que os situa como realizadores e protagonistas diante da câmera, revitaliza a estudada temática da inscrição do corpo2 na imagem audiovi-
sual, nas operações e nos paradoxos que se criam na tensão dialética do corpo filmador e do filmado3. Estratégias que nos remetem a um caráter narcisista que se 
relaciona com as particularidades de uma colocação em cena de si mesmo com base nos usos do dispositivo do vídeo4, e que se excede no recurso da imagem 
especular. Embora muitas obras partam da imagem do corpo do próprio artista, elas vão mudando para zonas que o deslocam da semelhança para o modelo real. 
O rareamento da busca os expõe e os confronta como sujeito/artista e personagem/objeto em algo que é uma construção baseada na performance, cujo processo 
de seu registro em cinema ou vídeo é central. A funcionalidade de certos equipamentos portáteis possibilita trabalhar em um ambiente fechado e íntimo, colo-
cando em tensão o privado, in do quadro, com o público e o execrável do desenquadramento. Não é por acaso que em En Mi Menor, de Neyeri Ávalos; em Fear, de 
Claudia Aravena; em Narciso no Mijo, de Rodrigo Castro; e em Tômbola, de Ximena Cuevas, a presença do autor enquadrado é transcendental no transcurso da peça, 
enquanto em Ação e Dispersão, de Cezar Migliorin; em Balaou, de Gonçalo Tocha; e em O Tempo Não Recuperado, de Lucas Bambozzi, a presença desenquadrada é 
inscrita do ponto de vista da câmera. Nas obras de Albertina Carri, Gustavo Galuppo e Graciela Taquini, esses processos se tornam complexos pela ambígua dupla 
presença do autor e do personagem, como em Los Rubios, ou pela ausência de sua imagem, como em Granada.

Podemos considerar esta série de obras como uma forma de registro documental que nos remete à figura de personagens/performers, que são os próprios 
autores, cujas estratégias de colocação em cena são realizadas por meio de mídias maquínicas. Estas compreendem da fotografia ao cinema, do vídeo à imagem 
digital. Essa postura, por parecer minimalista, expressa um discurso comprometido de particular intensidade de leitura de si mesmos e um contexto conflituoso 
baseado em uma visão crítica do mundo. Testemunhos sobre a passagem do tempo, a existência, a memória e a história que nos relatam uma ética com a escrita 
audiovisual experimental.

Jorge La Ferla
curador

1 Schefer, Raquel. El autoretrato en el documental. Catálogos/Universidad del Cine, Buenos Aires, 2008.
2 Galuppo Gustavo. La inscripción del cuerpo en el video argentino, em La Ferla, Jorge (comp.) historia crítica del video argentino, E.F.T./MALBA, Buenos Aires, 2008.
3 Comolli, Jean-Louis. El anti-espectador, sobre cuatro films mutantes, em Yoel, Gerardo (comp.) Pensar el cine 2. Cuerpo(s), temporalidad y nuevas tecnologías. Manantial, Buenos Aires, 2004.
4 Krauss, Rosalin. Videoarte: la estética del narcisismo, em Sichel, Berta (comp.) Primera generación. Arte e imagen en movimiento [1963-1986]. MNCARS, Museo Nacional Centro de Arte Sofía, Madri, 2007.


