
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.

Até novembro de 2009, a mostra exibe, em Belo Horizonte e Vitória, uma seleção temática de obras proposta por um curador convidado. Em 
julho, o artista plástico, designer e professor Hugo Fortes apresenta trabalhos que abordam as memórias, as histórias, as paisagens e a vida de 
Berlim. O curador e a artista alemã Antje Engelmann – que tem dois filmes na programação – participam de palestra nas duas cidades.

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 serão publicados ao longo de 2009. A ilustração deste mês é de Juliana Russo, de São Paulo. 

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

  Itaú Cultural

BELO HORIZONTE MG
palácio das artes – cine humberto mauro

quarta 19h
1 programa 1 e palestra com o curador e 
a artista alemã Antje Engelmann
8 programa 2
15 programa 3
22 programa 4
29 programa 5

VITÓRIA ES
cine metrópolis 

sexta 21h
3 programa 1 e palestra com o curador e 
a artista alemã Antje Engelmann
10 programa 2
17 programa 3
24 programa 4
31 programa 5

Programa 1 – Re(des)construção e paisagem urbana
A paisagem urbana berlinense sempre passou por modificações, 
desde aquelas percebidas pelos construtivistas do início do século 
XX até as ocorridas em razão das guerras e após a queda do Muro de 
Berlim. As obras deste programa estabelecem reflexões poéticas sobre 
essas transformações.

Dynamik der Großstadt – Ein Filmisches Experiment Nach L. 
Moholy-Nagy [Dinâmica da Metrópole – Um Experimento 
Cinematográfico A Partir de L. Moholy-Nagy]
Universität der Künste Berlin: Andreas Haus, Walter Lenertz e grupo, 
Alemanha, 2005-2006,  6’45”
Obra realizada pelo grupo de pesquisa da Universität der Künste, 
de Berlim, com base em um projeto do artista construtivista László 
Moholy-Nagy (elaborado entre 1921 e 1922 e jamais filmado – cortesia 
de Hattula Moholy-Nagy, de Ann Arbor, Michigan, Estados Unidos). 
Com uma estética embasada no construtivismo, no dadaísmo e no 
futurismo, o filme retrata as energias formais e emocionais da grande 
cidade em movimento.

The Seven Boxes of Pandora [As Sete Caixas de Pandora]
Silvia Marzall, Alemanha, 2005, 19 min
Sete caixas iluminadas geram sombras que se sobrepõem e se dis-
solvem, servindo como metáfora para as ideias de construção e 
desconstrução. A obra ensaia um diálogo com os filmes experimentais 
produzidos em Berlim nos anos 1920.

Citypoem Opus 1 [Poema-Cidade Opus 1]
Karen Thastum, Alemanha, 1997, 5 min
As construções e as desconstruções que ocorrem no maior can-
teiro de obras da Europa, localizado entre a Potsdammer Platz e a 
Friedrichstrasse, são retratadas em um balé de guindastes, ao mesmo 
tempo elegante e grotesco.

Übergang [Transição]
Hugo Fortes, Alemanha, 2004, 14 min
Vídeo sobre passagens, transições e deslocamentos mostra imagens 
produzidas durante um trajeto de metrô entre pontos centrais de 
Berlim Ocidental e Berlim Oriental. 

Noturno
Hugo Fortes, Alemanha, 2006, 5 min
Neva. É noite. Os últimos motoristas e transeuntes voltam para suas 
casas. Apenas os faróis continuam a piscar. Um vídeo sobre a mel-
ancólica paisagem noturna de Berlim, o tempo, o trânsito e o fluxo 
da vida. 

But I Can´t Trace Time [Mas Não Posso Traçar o Tempo]
Sarah Schoenfeld, Alemanha, 2004, 9 min
No curso das transformações políticas e estruturais da cidade, antigos 
prédios desaparecem, demolindo as memórias, as projeções e as per-
cepções individuais da história.

Programa 2 – Convivência sociopolítica
Os conflitos culturais e políticos que ocorrem em uma cidade carrega-
da de contrastes e marcada pela separação e pela convivência de dife-
rentes formas de vida social são ressaltados no trabalho destes artistas. 
A tolerância ao outro, os costumes e os modos de agir, os preconceitos 
e as idiossincrasias são postos à prova no embate das relações sociais.

Weiter [Continue]
Ulf Aminde, Alemanha, 2003, 10 min
Em um terreno abandonado, punks brincam de dança das cadeiras. 
Um comentário irônico sobre os costumes.

Täter und Opfer [Criminosos e Vítimas]
Ulf Aminde, Alemanha, 2004, 9 min 
Desempregados jogam futebol em uma pracinha de Berlim Oriental. 
O vídeo é dividido em duas projeções: à esquerda, os homens chutam 
para o gol; à direita, eles se embebedam, antes e depois do jogo.

Former East/Former West [Antigo Oeste/Antigo Leste]
Shelly Silver, Alemanha, 1994, 62 min
Com base em centenas de entrevistas realizadas em Berlim dois anos 
após a reunificação alemã, o documentário questiona as diferenças 
ideológicas e cotidianas entre os moradores do Leste e do Oeste, dis-
cutindo questões de identidade e pertencimento social.

Programa 3 – Artificialidade e consumo
Em um mundo tomado pela globalização e pelo capitalismo, a cidade 
começa a perder sua identidade histórica e as fronteiras entre realidade 
e ficção tendem a se dissolver. O olhar pós-moderno destes artistas 
volta-se para as imagens anestesiantes da publicidade e da moda.

Blue Box Berlin [Berlim Caixa Azul]
Nina Hoffmann, Alemanha, 2009, 11 min
As imagens de grandes cartazes de publicidade servem de pano de 
fundo para os acontecimentos deste filme. A artificialidade é reforçada 
pela apresentação de uma falsa pesquisa de opinião, na qual a per-
sonagem responde a perguntas absurdas e genéricas em um cenário 
construído.

Miss Baghdad 
Frederic Detjens, Alemanha, 2007, 80 min
O personagem principal desta obra se vê impossibilitado de organizar 
um protesto contra a guerra do Iraque porque, em uma cidade tomada 
pela moda, pela publicidade e pela vida superficial, ninguém lhe dá 
atenção. Ele tem sua vida modificada após conhecer um publicitário, 
disposto a transformá-lo em um líder midiático. Porém, encontra, nova-
mente, apenas superficialidade e um glamour sem sentido. A filmagem 
privilegia o uso do chroma key, o que provoca um desencontro entre 
os cenários e os personagens, transmitindo a ideia de que tudo é falso, 
passageiro e superficial.

Programa 4 – Identidades em confronto
Uma metrópole cosmopolita como Berlim é palco para o encontro e o 
desencontro dos mais variados tipos humanos, de diferentes naciona-
lidades, posturas e visões de mundo. Os papéis sociais aceitos são con-
stantemente postos em dúvida por meio do confronto com o outro. 
Sensações de estranhamento diante do desconhecido e das mudanças, 
conflituosas afirmações de identidade, revisão das memórias diante de 
novas realidades e questionamento das imposições da sociedade são 
os temas que permeiam estes vídeos.  

#13 (Série R)
Silvia Marzall em cooperação com Wolf Hahndorf, Alemanha, 2006, 2 min
Sobre os telhados de Berlim, um casal mascarado realiza uma videoper-
formance a respeito dos relacionamentos e papéis sociais.

Mujeres de la Calle [Mulheres da Rua]
Silvana Franzetti, Alemanha, 2005, 11 min
Com imagens de grafites e cartazes das ruas de Berlim, o vídeo apre-
senta um poema da diretora, nascida na Argentina, a respeito de sua 
percepção sobre as mulheres berlinenses. No final, a própria artista, 
registrada por uma câmera de segurança, aparece lendo o texto.

Pyromanic Exercises [Exercícios Piromaníacos]
Martyna Starosta, Alemanha, 2009, 11 min
Nesta irônica videoperformance – espécie de parábola sobre poder, 
impotência e terrorismo –, a diretora afirma ser capaz de, por meio de 
poderes telepáticos, provocar incêndios em lojas de departamento, 
shopping centers e outros símbolos do capitalismo.

Frame do vídeo I Fuck You, de Rabi Georges/ divulgação Frame do vídeo Immer Nach Hinten, de Antje Engelmann/divulgação 
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Berlim: trânsitos e transformações

“Berlim é Berlim!” Assim os berlinenses definem essa cidade única e pulsante – uma das capitais de maior importância no cenário artístico contem-
porâneo – que representa um espaço de intercâmbio cultural entre o Leste e o Oeste e atrai imigrantes de todo o mundo.

Desde o início do século XX, a capital alemã abrigou a vanguarda artística europeia, reunindo nomes do expressionismo, do dadaísmo, do 
construtivismo... Entre eles, estava o húngaro László Moholy-Nagy, representado nesta mostra com a obra Dinâmica da Metrópole (2006) – 
realizada por grupo de pesquisa da Universität der Künste, coordenado por Andreas Haus, com base em roteiro produzido em 1922 (e nunca 
filmado) por Moholy-Nagy. Como contraponto a esse filme, a seleção apresenta o histórico documentário Berlim: Sinfonia de uma Metrópole 
(1927), de Walther Ruttmann.

A Segunda Guerra Mundial e a posterior divisão da cidade entre os blocos capitalista e socialista geraram consequências que só puderam ser de fato 
confrontadas após a queda do Muro do Berlim, há 20 anos. As diferenças entre berlinenses orientais e ocidentais e seu estranhamento mútuo são 
exploradas em Antigo Oeste/Antigo Leste (1994), de Shelly Silver. Os desajustes sociais da atualidade e o desconforto trazido pela globalização, por sua 
vez, são discutidos, sobretudo, nas obras de Ulf Aminde, Martyna Starosta, Nina Hoffmann e Frederic Detjens. O atrito entre a memória afetiva pes-
soal e a busca de uma identidade pública em uma sociedade em constante transformação é enfocado principalmente por Carola Schmidt, Cláudia 
Aravena, Antje Engelmann, Rabi Georges e Silvia Marzall.

Esta mostra apresenta, enfim, o cruzamento de caminhos e olhares na bela e contraditória paisagem berlinense, cheia de surpresas, idiossincrasias e 
contradições. Em Berlim, tudo se move, tudo é transitório e tudo se transforma, transformando o olhar e o sentir de quem nesta terra pisa.

Hugo Fortes
curador

assistente de curadoria: Síssi Fonseca

Hugo Fortes é artista plástico, designer e professor da Universidade de São Paulo (USP). De 2004 a 2006, viveu em Berlim como bolsista de douto-
rado do Serviço de Intercâmbio Acadêmico Alemão (Daad). Como artista, já expôs no Brasil, na Alemanha, na França, na Espanha, na Dinamarca, na 
Grécia, no Chile, na Venezuela, no Marrocos, na Armênia e nas Filipinas.  

I Fuck You [Eu Te Fodo]
Rabi Georges, Alemanha, 2007, 4 min
Nesta videoperformance, o artista desafia valores da sociedade, 
interagindo corporal e sensualmente com esculturas e monumentos 
públicos, em uma atitude iconoclasta e desafiadora.

Immer Nach Hinten [Sempre para Trás]
Antje Engelmann, Alemanha, 2008, 8 min
Lançando mão do humor e do ritmo animado de um videoclipe, 
a artista acerta contas com sua cidade de origem, uma pequena 
vila no interior da Alemanha. Ao dançar e cantar um rap com seus 
irmãos, ela questiona o isolamento e o tradicionalismo do vilarejo.

Renate
Antje Engelmann, Alemanha, 2005, 54 min
A diretora acompanha sua tia Renate, uma prostituta de 50 anos, 
em uma viagem ao encontro de seu passado. O documentário 
registra desde a presença de Renate em festas de família até o seu 
dia a dia como prostituta, com suas angústias, seus prazeres e  suas 
memórias.

Programa 5 – Memórias possíveis
Os filmes deste programa apresentam relações com o passado, 
tanto em termos pessoais e afetivos como na memória social e 
histórica. O trânsito entre os tempos presente e passado torna 
as memórias imprecisas e borradas, oscilando entre os fatos e as 
fantasias da imaginação.

Archaelogy [Arqueologia]
Daniel Kupferberg, Alemanha, 2005, 9 min
Em um bunker da Segunda Guerra Mundial, um arqueólogo defron-
ta-se com objetos cobertos pela poeira acumulada por cem anos. 
Subitamente, os objetos começam a ganhar vida, remetendo de 
forma surreal ao caráter inapreensível do passado.

Eine Zerstäubung in Mehreren Posen [Uma Pulverização em 
Diversas Poses]
Carola Schmidt, Alemanha, 2005, 13 min
Após um sono centenário, atrizes despertam em um velho teatro 
e começam a disputar uma vaga em uma audição. No porão do 
local, um personagem limpa com vigor todo o pó do século, 
dissolvendo sua própria imagem. Outra figura misteriosa engole 
algodão, enquanto poemas sobre memória e culpa são lidos por 
várias vozes. Neste vídeo de impressionante resultado visual, a 
pulverização da história e seu apagamento são apresentados de 
maneira surreal e poética.

The Last Trick [O Último Truque]
Carola Schmidt, Alemanha, 2006, 5 min
Com a mesma linguagem surreal utilizada no filme anterior, a dire-
tora cria um vídeo que dialoga com os antigos filmes mudos, con-
fundindo a percepção do espectador.

Berlin – Been There/To Be Here [Berlim − Estando Lá para 
Estar Aqui]
Claudia Aravena, Chile/Alemanha, 2000, 13 min
Relacionando a memória dos locais registrados à sua própria 
memória individual, a artista, nascida no Chile, apresenta imagens 
que ilustram a sua identidade e a percepção do estrangeiro.

Berlin: Symphonie der Großstadt 
[Berlim: Sinfonia de uma Metrópole]
Walther Ruttmann, Alemanha, 1927, 52 min
Esta obra histórica apresenta o cotidiano de Berlim por meio de uma 
montagem vanguardista para a época. A energia da grande metró-
pole é captada em cinco atos, que descrevem um dia na cidade, 
destacando cenas da vida nas ruas e nas indústrias.


