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A VIDA E AS FORMAS

Por sua condição muito particular – atraído, de um 
lado, pela imediata realidade das coisas e, de outro, pela 
beleza das formas que é capaz de criar – o cinema vive, 
como nenhuma outra arte, a dúvida quanto àquilo que 
o define. Por um lado, as marcas do mundo impressas 
na imagem, a réplica, a semelhança. Por outro, as formas 
do filme, com suas qualidades e leis próprias. E, quase 
que obrigatoriamente, as duas ao mesmo tempo, 
criando-se mutuamente.

À exceção do filme Revue, de Sergei Loznitsa, exibido 
no programa Imagens e Arquivos, todos os trabalhos da 
Mostravídeo do mês de maio se definem melhor em relação 
a esse segundo aspecto do que em relação ao primeiro. 
Seja em Le Pont des Arts, seja em Daisies ou em A Espada 
e a Rosa, o que está em jogo é a capacidade do cinema 
de nos transportar a outro universo sensível, em que as 
qualidades físicas, formais e visuais das coisas, seu potencial 
de sedução e elevação, talvez sejam mais importantes do 
que sua identificação imediata com um mundo que já 
conhecemos. Já em Revue, estamos como que diante da 
própria reconstituição do mundo, mas um mundo que, 
como todos os outros do cinema, oscila sempre entre o 
falso e o verdadeiro, a cópia e a criação, a vida e a forma.

João Dumans
curador

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 filme A Espada e a Rosa/divulgação



SESSÃO CINEMA
CONTEMPORÂNEO I
Nascido nos Estados Unidos (1947) e radicado na França, 
Eugène Green dedicou boa parte de sua trajetória artística 
a uma companhia de teatro barroco fundada por ele, a 
Théatre de la Sapience. Green chegou tardiamente ao 
cinema, realizando em 2001 o seu primeiro longa (Tous 
les Nuits), e, embora seus filmes remetam com frequência 
à obra de cineastas mais conhecidos (Bresson, Monteiro, 
Straub, Eustache e outros), a influência do teatro se 
faz sentir fortemente em suas escolhas estéticas. A 
frontalidade da encenação, a importância dada à palavra, 
a cuidadosa elaboração do quadro; tudo em Green 
aponta para um rigor extremo na composição e na 
concepção da mise-en-scène. Em Le Pont des Arts, um de 
seus melhores filmes, Green é ao mesmo tempo cômico 
e trágico, clássico e moderno, bem-humorado e solene.

Belo Horizonte | quarta 4 às 19h30
Curitiba | quinta 5 às 19h30

Le Pont des Arts (A Ponte das Artes)
Eugène Green, França, 2004, 120 min
Pascal, um universitário desmotivado, e Sarah, uma cantora 
lírica com incertezas acerca do seu talento, não se conhecem, 
mas encontram-se ligados por um sentimento em comum 
com relação à vida e à arte: procuram, cada um a seu modo, 
viver ambas como se fossem uma só.

u frame do filme Le Pont des Arts/divulgação



SESSÃO IMAGENS
E ARQUIVOS 
Valendo-se exclusivamente de imagens de arquivo e de 
um cuidadoso processo de montagem e reconstituição 
sonora, o terceiro longa-metragem do cineasta 
ucraniano Sergei Loznitsa é um retrato fascinante do 
universo do trabalho e da vida social, cultural e política 
na União Soviética dos anos 1950 e 1960. Loznitsa 
apropria-se predominantemente de filmes publicitários 
produzidos na época pelo governo comunista, mas os 
articula de forma a dar às imagens uma vida própria, 
dispensando cartelas explicativas ou comentários em 
off.  Ele deixa que as imagens comentem a si próprias à 
luz da história e façam a avaliação dos ideais utópicos a 
que um dia serviram.  

Belo Horizonte | quarta 11 às 19h30
Curitiba | quinta 12 às 19h30

Revue
Sergei Loznitsa, Rússia/Ucrânia/Alemanha, 2008, 82 min 
Um compêndio da vida soviética após a Segunda Guerra. 
As imagens de arquivo ilustram indústria, agricultura, vida 
política e ritos sociais e traduzem o trabalho interminável de 
aproximação a um mundo ideal.

u frame do filme Revue/divulgação



SESSÃO HISTÓRIAS
DO CINEMA
Excêntrico e anárquico, o filme Daisies, de Vera Chytilova, 
é um dos representantes mais célebres do movimento 
que ficou conhecido como a nouvelle vague tcheca, 
responsável por um período de intensa produção 
em seu país e interrompido pela invasão soviética em 
1968. Banido da então Tchecoslováquia no ano anterior, 
o filme já havia causado polêmica pelo tratamento 
completamente anticonvencional dado à história de 
duas jovens que resolvem se divertir à custa da aristocracia 
tcheca ao invadir festas, enganar burocratas e provocar 
uma verdadeira catástrofe culinária num banquete 
(razão alegada para o banimento). Mais do que a trama, 
contudo, o que interessa em Daisies é especialmente o 
caráter lúdico da encenação, a montagem astuciosa e a 
riqueza sonora e visual de sua narrativa.

Belo Horizonte | quarta 18 às 19h30
Curitiba | sexta 20 às 19h30

Daisies
Vera Chytilova, República Tcheca, 1966, 74 min
Duas jovens, Maria I e Maria II, resolvem se rebelar contra um 
mundo aristocrático e conservador num fluxo delirante de 
transgressões, jogos surrealistas e destruição material. 

u frame do filme Daisies/divulgação



SESSÃO CINEMA
CONTEMPORÂNEO II
Na última sessão de maio, a Mostravídeo Itaú Cultural 
apresenta o filme A Espada e a Rosa, primeiro longa-
metragem do cineasta português João Nicolau (dos 
curtas Rapace e Canção de Amor e Saúde). Com estreia 
internacional no Festival de Veneza, em 2010, e uma 
curta passagem pelo Brasil na Mostra Internacional de 
São Paulo, o filme será exibido pela primeira vez em 
Belo Horizonte e em Curitiba. João Nicolau integra a 
produtora portuguesa O Som e a Fúria (a mesma do 
cineasta Sandro Aguilar e de Miguel Gomes, diretor do 
longa Aquele Querido Mês de Agosto), e seus trabalhos, 
assim como os de Gomes, são marcados por uma 
extrema liberdade criativa, que envolve misturas 
inventivas de gênero, música e humor.

Belo Horizonte | quarta 25 às 19h30
Curitiba | quinta 26 às 19h30

A Espada e a Rosa
João Nicolau, Portugal, 2010, 142 min
Manuel despede-se das rotinas da sua vida lisboeta e embarca 
numa caravela portuguesa do século XV, governada pelas leis 
da pirataria. Uma traição a bordo desencadeia uma série de 
acontecimentos terríveis, que o protagonista atravessa sem 
beliscar os seus princípios morais.

u frame do filme A Espada e a Rosa/divulgação



PROGRAMAÇÃO
MOSTRAVÍDEO MAIO 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 5 12 26 sexta 20 às 19h30

entrada franca
[ingressos distribuídos com uma hora de antecedência]

      Não recomendado para menores de 14 anos

mostravideoitaucultural.wordpress.com


