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abril 2010 | Narrativas à deriva

Personagens colocados à deriva e, junto com 
eles, as formas de narrar. No limite entre o 
cinema e as artes plásticas, entre a invenção e 
o registro documental, entre a realidade e as 
paisagens do sonho, os filmes da sessão de abril 
da Mostravídeo buscam caminhos de inovação 
formal sem abrir mão de contar suas histórias. 
Busca que passa por uma necessidade quase 
natural, já que seus autores se situam à margem 
dos meios e modelos de produção consagrados 
às grandes narrativas cinematográficas.

Documentaristas, artistas plásticos ou cineastas, 
são de certa forma os próprios realizadores e suas 
imagens que se colocam aqui na condição de 
estrangeiros, seja no mundo, seja no cinema.

João Dumans
curador

capa u Uma História do Vento, de Joris Ivens e Marceline Loridan Ivens
     foto: Capi Films 2008

A Mostravídeo Itaú Cultural apresenta ao público de Belo 
Horizonte e de Curitiba trabalhos inovadores e representati-
vos da produção audiovisual nacional e internacional.

Entre abril e novembro de 2010, o cineasta e professor 
Andre Costa e o pesquisador de cinema João Du-
mans se encarregam da curadoria da mostra. Por meio 
de programações mensais, a proposta é discutir a con-
vergência 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

maio 2010 | Cinema e espaço urbano

Na filmografia mundial, o espaço urbano sempre serviu 
às narrativas – seja como cenário, seja como uma ques-
tão central do enredo ou até mesmo ocupando o lugar 
privilegiado de um personagem. Mas, se o sentido e a 
percepção social do tecido urbano se modificaram com 
o tempo, há como detectar uma transformação nessa 
relação entre a cidade e o cinema? E mais: Ampliadas 
pelas novas mídias, as possibilidades de captação, ma-
nipulação e fruição de imagens em movimento podem 
provocar mudanças na percepção desse espaço?

Nos trabalhos exibidos na Mostravídeo deste mês, diversas 
estratégias condicionam a narrativa a um modo de posicio-
nar diegeticamente a cidade e seu ambiente construído.

Andre Costa
curador

capa u 16 Hours, de Nooshin Farhid      
                foto: divulgação
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u Uma História do Vento, de Joris Ivens e Marceline Loridan Ivens
     foto: Capi Films/Christian Fournie

SESSÃO 1
Não surpreende que alguém como Joris Ivens, que de-
dicou boa parte de sua carreira a registrar o trabalho 
humano, faça, em seu último filme, um testemunho de 
seu próprio ofício – nem que escolha, para tanto, uma 
tarefa tão curiosa quanto “filmar o vento”. Sua dedicação 
militante ao universo do trabalho, afinal, o conduziu es-
pontaneamente a uma paixão pelos elementos e fenô-
menos naturais: a terra, o mar, o vento, a chuva. Além 
disso, para o documentarista holandês, filmar sempre 
significou menos captar com fidelidade cega os acon-
tecimentos do que transmitir, por meio das imagens, a 
sensação daqueles que os presenciam.

Belo Horizonte | quarta dia 7 às 19h30
[com palestra dos curadores]

Curitiba | quinta dia 1 às 19h30 
[com palestra dos curadores]

Uma História do Vento
Joris Ivens e Marceline Loridan Ivens, França/Inglaterra/Alema-
nha/Holanda, 1988, 75 min
Ivens e sua equipe atravessam a China na tentativa de captu-
rar a imagem do vento. A viagem, permeada por referências 
à cultura chinesa e ao cinema, converte-se numa fábula má-
gica que evoca tanto a fragilidade da vida quanto as transfor-
mações sociais e políticas do mundo contemporâneo.

SESSÃO 1
O alemão Wim Wenders situa-se no topo da lista de cineastas 
que afirmam que em seus trabalhos a cidade desenvolve 
as características de um personagem. Desde seu filme 
de conclusão de curso, Verão na Cidade (1970), o diretor 
persegue planos em que a paisagem urbana se apresenta a 
esses personagens como o lugar, o objeto e a motivação de 
suas ações. É assim que a cidade aparece como imagem e 
vaza por entre os personagens, colocando-se também à sua 
frente, à sua mira.

Belo Horizonte | quarta dia 5 às 19h30

Curitiba | quinta dia 6 às 19h30

Alice nas Cidades
Wim Wenders, Alemanha, 1974, 110 min
Sem conseguir preparar um artigo sobre os Estados 
Unidos, o jornalista alemão Philip Winter vaga pelas cidades 
americanas tirando fotos com sua polaroide. No aeroporto, 
prestes a voltar ao seu país natal, ele conhece uma mulher e 
sua filha de 9 anos, Alice, e os três se tornam amigos. Após o 
sumiço da mulher, Winter e Alice percorrem diversas regiões 
da Alemanha em busca da avó da menina – mas a única pista 
que têm é uma foto da fachada de sua casa.

u Alice nas Cidades, de Wim Wenders
     foto: divulgação
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u Chain, de Jem Cohen
     foto: divulgação

u No Quarto da Vanda, de Pedro Costa
     foto: divulgação

SESSÃO 2
Em seus trabalhos, o realizador americano Jem Cohen 
alia com frequência uma dimensão documental, laten-
te na natureza espontânea e direta de suas imagens, a 
uma dimensão ensaística e ficcional, por meio de linhas 
narrativas mais ou menos presentes. Em Chain, esse 
teor ficcional é bastante acentuado, mas, como sempre 
em Cohen, flagrantes documentais sutis acabam por 
constituir uma narrativa à parte. Menos imediatamente 
poéticas que em filmes anteriores (o que não é neces-
sariamente ruim), suas imagens mostram-se sempre ca-
pazes de revelar instantes de beleza por trás das rotinas 
e roteiros tediosos do consumo contemporâneo.

Belo Horizonte | quarta dia 14 às 19h30

Curitiba | quinta dia 8 às 19h30

Chain
Jem Cohen, Estados Unidos, 2004, 100 min
À medida que o caráter da experiência regional desaparece 
e a cultura corporativa homogeneíza o seu entorno, torna-
se cada vez mais difícil definir a nossa identidade. Em Chain, 
supermercados, hotéis e centros corporativos ao redor do 
mundo aglutinam-se numa espécie de paisagem contem-
porânea total, que conforma as vidas de duas mulheres. A 
primeira viaja a serviço de uma corporação pesquisando par-
ques temáticos internacionais. A segunda é uma jovem que 
vaga a esmo pelas ruas, trabalhando ilegalmente nos arredo-
res de um centro comercial.

SESSÃO 2
Um específico lugar urbano serve de palco para um 
registro direto, sem muita articulação linguística. A câmera 
se posiciona diante desse espaço, foco da observação, 
e pacientemente espera pelo desenvolvimento de uma 
ação, de um momento significativo. O espaço é o contrato 
que permite crer numa narrativa que lentamente possa se 
construir sem manobras; é a condição que autoriza o aguardo 
de um momento significativo.

Belo Horizonte | quarta dia 12 às 19h30

Curitiba | quinta dia 13 às 19h30

No Quarto da Vanda
Pedro Costa, Portugal, 2000, 170 min
Localizado na região norte de Lisboa, o bairro de Fontainhas 
está em processo de desmaterialização. Gradualmente 
demolido por tratores, o lugar é observado por Vanda, uma 
jovem toxicodependente que, em meio a inquietações 
sobre seu futuro, se isola em seu quarto. Entre ficção e 
documentário, o filme apresenta um quadro de injustiças 
sociais sofridas principalmente pela população de imigrantes 
de Cabo Verde.
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SESSÃO 3
Peter Fischli e David Weiss são mais conhecidos no meio 
das artes plásticas do que no do cinema, ainda que o 
trabalho mais célebre da dupla, The Way Things Go, seja 
um filme. Nele, como num experimento científico ca-
seiro, uma engenhosa cadeia de eventos é acionada a 
partir do deslocamento de objetos cotidianos de seu 
universo de origem. A ironia subjacente a deslocamen-
tos como esse é uma das principais marcas na obra de 
Fischli e Weiss. Nos filmes desta sessão, no entanto, é 
menos o deslocamento de objetos do que o de contex-
tos que está em jogo. Os artistas apropriam-se aqui de 
algumas linhas mestras do cinema de gênero (aventura 
e policial, notadamente) para compor comédias lacô-
nicas, cheias de tempos mortos e insinuações irônicas.

Belo Horizonte | quarta dia 28 às 19h30 [na capital mi-
neira, esta sessão conta ainda com a obra Volcano Saga, 
de Joan Jonas, presente na sessão 5]

Curitiba | quinta dia 15 às 19h30

SESSÃO 3
Esta sessão tem início com um clássico do cinema poético 
e documental, marcado pelo esforço de apreender com a 
câmera instantes de extrema beleza: recortes da paisagem 
urbana que constroem um fio narrativo. A seguir, são 
apresentados vídeos realizados neste início de século XXI – que 
contemplam diferentes nuances de exploração da cidade 
como elemento da narrativa: o espaço urbano fílmico, o 
hipertextual, o midiático.

Belo Horizonte | quarta dia 19 às 19h30

Curitiba | quinta dia 20 às 19h30

Rain
Joris Ivens e Mannus Franken, Holanda, 1929, 12 min
Um filme sobre a chuva e a cidade. O espaço é Amsterdã; 
e o tempo é descrito pela chuva. A paisagem urbana feita 
imagem no momento de sua captura, conduzindo por si 
mesma um fio narrativo e poético.

Should We Never Meet Again
Gregg Smith, África do Sul, 2005, 25 min 
Em busca de um refúgio para passar a noite, um jovem 
atravessa Paris falando consigo mesmo ao celular. No trajeto, 
pensa em seu círculo de amigos, tentando – sem sucesso – 
encontrar nele alguém que possa atendê-lo. Nisso, insurge 
uma crescente revolta e mágoa. Percorrendo o espaço 
público da cidade, quase como acontece num hipertexto, 
o personagem acessa com frequência outros fios narrativos, 
que o levam para um ambiente fechado, numa dimensão 
sem barreiras e convenções sociais. 

u Should We Never Meet Again, de Gregg Smith
     foto: divulgação
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SESSÃO 4
A viagem é um motivo recorrente nos filmes de Gusta-
vo Jahn e Melissa Dullius, embora seus trabalhos pouco 
tenham a ver com as formas mais consagradas de trata-
mento do tema. Mais do que relatos, seus filmes são como 
ocupações provisórias no espaço e na história dos luga-
res. Ali se contrabandeiam invenções, pedaços de outras 
histórias, crimes, figuras míticas, lendas antigas. Nesse livre 
comércio de imagens, em meio a cores e formas sempre 
exuberantes, é possível achar qualquer coisa, de tapetes 
voadores a múmias, de monstros marinhos a escravos.

Belo Horizonte [não haverá sessão]

Curitiba | quinta 22 às 19h30

Don´t Look Back
Gustavo Jahn e Melissa Dullius, Alemanha, 2010, 7 min
Um exercício de repetição e um estudo sobre as mudanças que 
são percebidas pelo retorno sistemático ao mesmo ambiente.

2003
Melissa Dullius, Brasil/Alemanha, 2009, 5 min
Amantes aquáticos navegam em uma tempestade de verão.

Triangulum
Gustavo Jahn e Melissa Dullius, Brasil/Alemanha/Egito, 2008, 22 min
Um trio à beira do abismo encontra o destino personificado 
numa jovem mulher. Eles são transportados para uma metró-
pole oriental, sem saber o que fazer nem para onde ir. Sinais 
aleatórios são as únicas pistas a serem seguidas, e guiarão 
cada um para uma jornada pessoal.

Postcards
Gustavo Jahn e Melissa Dullius, Brasil/Alemanha/Egito, 2008, 8 min
Minificções cromáticas ocorrem em diversas cidades ao re-
dor do globo.

Éternau
Gustavo Jahn, Brasil, 2006, 20 min
Viajando por terra, mar e através do espaço-tempo em busca 
de riquezas e belezas, os extravagantes Arqueólogos Merce-
nários invadem os limites do jardim ancestral, causando o 
descompasso do céu e do mar.

u Postcards, de Gustavo Jahn e Melissa Dullius
     foto: divulgação

Mrs. Hodge’s Frequent Use of Air Freshener
Nooshin Farhid, Irã/Inglaterra, 2005, 17 min 
Neste trabalho, o artista iraniano realiza uma metáfora sobre a 
falta de comunicação num espaço sobrecarregado pela mídia. 
A narrativa percorre um bloco de apartamentos, com suas telas 
de TV e computador. Pouco a pouco, o lar dos moradores do 
edifício revela uma face do isolamento na vida contemporânea.

16 Hours
Nooshin Farhid, Irã/Inglaterra, 2008, 16 min
Uma demolição ocorrerá em 16 horas. E em 16 minutos 
de vídeo o cineasta mostra uma narrativa fragmentada, 
incompleta, tal como a sociedade a que pretende se referir. 
O trabalho apresenta uma paisagem urbana prestes a se 
modificar, marcada pela prática artística do grafite e povoada 
de personagens reais e fictícios, mas todos marginais.

u 16 Hours, de Nooshin Farhid   
     foto: divulgação

u Mrs. Hodge’s Frequent Use of Air Freshener, de Nooshin Farhid
     foto: divulgação
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SESSÃO 5
No fim dos anos 1960, Joan Jonas desenvolveu uma sé-
rie de trabalhos em vídeo que ajudaram a conformar 
a emergência não só de uma nova mídia, mas de uma 
nova maneira de conceber a arte. Suas performances 
filmadas questionavam tanto o estatuto do objeto ar-
tístico quanto o do próprio artista, já que, solitário dian-
te da câmera, contava apenas com o seu corpo como 
instrumento de trabalho. Ao longo dos anos, Jonas 
enveredou por obras mais narrativas, desenvolvendo 
o interesse por outras culturas e abrindo-se cada vez 
mais a outras esferas da criação artística. Ao manter a 
performance como centro vital de sua obra, contudo, 
manteve também a independência criativa como prin-
cípio norteador de suas produções.

Belo Horizonte [não haverá sessão; a obra Volcano 
Saga será exibida após a sessão 3, na quarta-feira, dia 28]

Curitiba | quinta dia 29 às 19h30

I Want to Live in the Country (and Other Romances)
Joan Jonas, Estados Unidos, 1974, 25 min
Jonas mistura cenas de campo da Nova Escócia, no Canadá, 
a imagens que remetem às pinturas de Di Chirico, criando 
uma narrativa que transita entre a observação da realidade 
e a construção do fantástico. A trilha inclui excertos de um 
diário mantido pelo artista em suas viagens pela região.

Volcano Saga
Joan Jonas, Estados Unidos, 1989, 30 min
Baseado numa lenda islandesa do século XIII, essa narrati-
va reconstitui um mito medieval sobre uma jovem mulher 
(Tilda Swinton) cujos sonhos preveem o futuro. Um homem 
(Ron Vawter) ouve esses sonhos e tenta desvendar seus signi-
ficados. Juntos, eles compõem uma jornada mítica e onírica 
por um mundo de imagens incomuns.

u I Want to Live in the Country (and Other Romances), de Joan Jonas
     foto: divulgação

SESSÃO 4
O artista multimídia Ran Slavin constrói uma narrativa 
cinematográfica intervindo nas imagens da cidade, numa 
operação criativa típica dos VJs. A paisagem urbana é 
tomada e manipulada e se presta a interpretar ou representar 
estados mentais. O enredo nasce desse ato originário sobre 
a imagem da cidade. A obra apresentada nesta sessão não 
segue o usual processo de realização de um filme: aqui, o 
roteiro surge depois da fase de pós-produção dessa imagem.

Belo Horizonte | quarta dia 26 às 19h30

Curitiba | quinta dia 27 às 19h30

The Insomniac City Cycles
Ran Slavin, Israel/China, 2009, 70 min
Ferido por uma bala, um homem acorda sem memória em 
um estacionamento de Tel-Aviv. Enquanto ele se esforça para 
lembrar o que ocorreu, uma mulher desperta de um sonho 
similar em um hotel de Xangai. Por meio de uma estrutura 
não linear, uma série de eventos acontece nessas cidades 
divididas por uma vaga noção de realidade, movidas por 
uma visão real e, ao mesmo tempo, alucinatória.

u The Insomniac City Cycles, de Ran Slavin     
     foto: divulgação
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entrada franca
[ingressos distribuídos com uma hora de antecedência]

mostravideoitaucultural.wordpress.com

“não recomendado para menores de 14 anos”14

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

quartas, às 19h30

CURITIBA PR
sesc paraná – paço da liberdade
praça generoso marques, 189, centro | fone 41 3234 4200
sescpr.com.br

quintas, às 19h30

mostravideo_folderNOVO.indd   16 19/04/10   15:00


