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dos espaços representados aos oníricos

Em junho, a mostravídeo continua a apresentar uma 
série de filmes que demonstram que a diversidade dos 
procedimentos e das práticas audiovisuais resulta em 
novas histórias e objetos a ser iluminados na sala escura. 

Olhando para as variadas sessões deste mês, no entanto, 
podemos ainda imaginar uma especificidade: a de que 
as obras selecionadas, de alguma forma, tocam no 
sentido dos espaços comuns, compartilhados. O espaço 
social, o imaginado, o imaterial, o concreto e físico e o 
virtual desfilam por entre tênues linhas de delimitação.

O que é fruto da invenção imagética e o que advém 
de uma referência real se dissolve no cinema para gerar 
algo que somente no espaço da tela poderia se dar. 

andre costa
curador 

tassia Quirino
assistente curatorial

Há 14 anos estimulando a reflexão sobre o audiovisual 
contemporâneo, em 2011 a mostravídeo itaú cultural 
dedica novamente sua programação à produção 
experimental de cinema e vídeo. 

Entre abril e novembro, o cineasta e professor andre 
costa e o pesquisador João dumans encarregam-se 
da curadoria da mostra, que neste ano acontece em 
Belo Horizonte (MG) e Curitiba (PR) e discute, por meio 
de programações mensais, a experiência histórica e 
contemporânea do cinema.

Para saber mais, acesse
mostravideoitaucultural.wordpress.com.

itaú cultural

capa u frame do vídeo el cadáver exquisito/divulgação



sessÃo 1
outras Narrativas
Sem roteiro prévio, a obra é fruto de um processo 
coletivo de criação, que incorpora registros de ações sem 
nenhuma interferência diretiva a intervenções visuais e 
sonoras durante a montagem. O método artístico de 
criação do filme se transforma na principal característica 
do trabalho, gerando uma obra cinematográfica que nos 
leva por paisagens psicológicas de uma personagem 
que traduz as paisagens sociais de El Salvador.

Belo Horizonte | quarta 1 às 19h30
curitiba | quinta 2 às 19h30

el cadáver exquisito
Victor Ruano, El Salvador e Estados Unidos, 2011, 90 min
Combinação de documentário, ficção e filme experimental, El 
Cadáver Exquisito atravessa o panorama social e onírico de uma 
região dividida entre a modernidade e a tradição. Aborda os 
rituais e as representações, combinando o real com o surreal, o 
fantástico com o banal, o que é vital com o puro entretenimento. 

Essa fantástica biografia coletiva explora a psique de um 
indivíduo como reflexão de seu coletivo. Um universo denso 
e mitológico é introduzido ao narrar a vida de um ser em um 
processo de cessar de ser, de um personagem convertendo-
se em um cadáver. 

u frame do vídeo el cadáver exquisito/divulgação



sessÃo 2
outros circuitos 
General Idea é um coletivo de artistas criado em 1969 por 
Michael Tims (1946), Ronald Gabe (1945-1994) e George 
Saia (1944-1994), que adotavam respectivamente os 
codinomes AA Bronson, Felix Partz e Jorge Zontal. 
Recorriam a filme, vídeo, performance, pintura, fotografia 
e escultura para criar, com humor corrosivo, uma crítica à 
cultura, aos meios de comunicação de massa e ao papel 
dos artistas na sociedade.

Belo Horizonte | quarta 8 às 19h30
curitiba | quinta 9 às 19h30

test tube
General Idea, Canadá, 1979, 28min15s
O vídeo é um híbrido dos formatos populares dos programas de 
televisão e traduz a visão crítica do coletivo canadense General 
Idea sobre a cultura de massa. Ao se apropriar da linguagem 
televisiva, o grupo reflete sobre a postura que o artista deveria 
assumir para ser efetivo mesmo em um contexto saturado por 
informações e imagens, na era dos meios de comunicação.

A apropriação da linguagem televisiva é tão efetiva que levou 
a TV holandesa a recusar a transmissão do trabalho, alegando 
que se parecia muito com os programas da própria grade, o 
que poderia causar confusão na audiência.

u General Idea. test tube, 1979. Courtesy Electronic Arts Intermix (EAI), New York.



pilot
General Idea, Canadá, 1977, 28min56s
Realizado para a televisão aberta da cidade de Ontário, no 
Canadá, o vídeo adota a forma de um noticiário televisivo 
que, ironicamente, tem como tema os próprios autores, 
estereotipados como artistas e celebridades. Nesta obra, o 
coletivo General Idea mostra como conseguiram manipular 
a mídia para ter exposição, revelando a submissão usual da 
audiência de massa. 

sessÃo 3 ciNegrafias/
videografias

Há um espaço existente, mas desconhecido, e que 
somente revela seus sentidos com o olhar da câmera. 
Há também um espaço construído na tela, com 
linhas, traços e preto no branco. Há um espaço real, 
fotografado algumas vezes por segundo, e que se 
dissolve quase como num desenho preto e branco. A 
verdade é que as dimensões da tela do cinema nunca 
podem ser de fato medidas.

Belo Horizonte | quarta 15 às 19h30
curitiba | quinta 16 às 19h30u General Idea. pilot, 1977. Courtesy Electronic Arts Intermix  (EAI), New York.



Building
Anouk De Clercq, Bélgica 2003, 12min30s 
A artista Anouk De Clercq explora a potencialidade da 
linguagem virtual para dar forma a espaços únicos, criados a 
partir de traços em branco e preto. O vídeo propõe a imersão 
do espectador e resulta em uma verdadeira experiência 
arquitetônica, como se fosse o sonho de um arquiteto em 
seu processo de criação. 

mira
Gregorio Graziosi, Brasil, 2009, 12 min, p&b, vídeo
Mira reflete sobre a estética do vazio, em branco e preto. Nele, 
um fotógrafo procura os personagens do cineasta italiano 
Michelangelo Antonioni nas obras do arquiteto brasileiro 
Oscar Niemeyer.

u frames dos vídeos Building e mira/divulgação

u frame do filme Notas flanantes/divulgação

Notas flanantes
Clarissa Campolina, Brasil, 2009, 45 min
A diretora conta que, com o mapa de Belo Horizonte em 
mãos, sorteava o quadrante onde deveria empreender seus 
passeios com a câmera, revelando o cotidiano de lugares 
escolhidos ao acaso e provocando encontros reveladores 
com a sua própria cidade.



sessÃo 4 portfÓlio
Antek Walczak participou do coletivo Bernadette 
Corporation, no final dos anos 1990 em Nova York, cujo 
trabalho Get Rid of Yourself foi exibido na Mostravídeo 
de abril. Sua produção videográfica individual surgiu 
durante um hiato nas realizações do coletivo. A imagem 
publicitária e suas relações com a moda, o capitalismo e 
a globalização são temas usuais de suas obras.

Belo Horizonte | quarta 22 às 19h30
curitiba | quinta 30 às 19h30

u Antek Walczak. dynasty, 1998. 
Courtesy Electronic Arts  Intermix (EAI), 
New York.

u Antek Walczak. paris from Behind, 
1999. Courtesy  Electronic Arts Intermix 
(EAI), New York.

dynasty
Antek Walczak, Estados Unidos, 1998, 50 min
O filme foi feito a partir de materiais abandonados do coletivo 
Bernadette Corporation, do qual o artista fazia parte. Vários 
esquetes são apresentados e sobrepostos a um texto com 
voz over, tecendo quatro histórias.

paris from Behind
Antek Walczak, Estados Unidos, 1999, 25 min
Adaptação do conto policial A Carta Roubada, de Edgar Allan 
Poe, em que, propositadamente, é esquecida a premissa 
central da história: a carta em sua ausência é que prescreve 
toda a possibilidade da trama. Uma série de referências 
temáticas sobressai de forma sutil ao longo do filme, em 
que uma rede de pensamentos e impulsos descreve uma 
narrativa lúdica.



sessÃo 5
portfÓlio (cont.)
Continuamos nesta sessão com a apresentação do 
portfólio de Antek Walczak que, desta vez, apresenta um 
trabalho todo rodado dentro de um museu, o que lhe 
permitiu a construção de uma trama crítica apontada 
para o espaço da arte.

Belo Horizonte | quarta 29 às 19h30

risques du metier
Antek Walczak, Estados Unidos, 2000, 56 min
Um filme de ficção científica em que um grupo de 
conspiradores se reúne no sótão do Centro Pompidou 
de Paris para planejar a destruição do sistema que o rege. 
Cada lugar específico do museu foi gerador de uma cena 
que compõe a história, rodada com a própria equipe de 
documentação videográfica do Pompidou.

u Antek Walczak. risques du metier, 2000. Courtesy  Electronic Arts 
Intermix (EAI), New York.



PROGRAMAÇÃO
mostravÍdeo JuNHo 2011 

Belo HoriZoNte mg
palácio das artes – cine humberto mauro
avenida afonso pena, 1537
fone 31 3237 7399
fcs.mg.gov.br

todas as quartas às 19h30

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

quintas 2 9 16 30 às 19h30

entrada franca
[ingressos distribuídos com uma hora de antecedência]

      Não recomendado para menores de 14 anos
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