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A 1ª Mostra Audiovisual de Arte do Barreiro surge com intuito de difundir
a produção audiovisual artística e experimental de Belo Horizonte, bem
como valorizar os artistas audiovisuais da cidade e região, e também
de outros lugares, propondo discussões, reflexões e novas perspectivas
sobre o audiovisual.
“O que se pode ver e ouvir, simultaneamente”. A palavra audiovisual
tem significado amplo. O cinema, o game, a animação, são expressões
audiovisuais. A palavra arte, esta é indefinível, mesmo que de forma
genérica.
Na década de 1960, alguns artistas como Nam June Paik e Wolf Vostell
iniciaram suas pesquisas trazendo para o campo das artes, a imagemmovimento com som. Embora o cinema, o cinema experimental e a
televisão estivessem a todo vapor ao longo desses anos, as produções
experimentais em imagem em movimento com áudio ampliaram o
significado de representação na imagem-movimento e que recebeu o
nome de videoarte.
A videoarte surge como uma quebra de paradigma entre cinema e cinema
expandido e abre uma espécie de portal para se pensar a imagemmovimento-som no espaço da arte. Trazendo para o Brasil, a videoarte
teve seu auge na década de 1970 sendo produto da documentação de
performances, happenings e outros movimentos artísticos efêmeros.
Este breve recorte histórico, situa alguns momentos importantes
na história da arte desde o surgimento da fotografia e em seguida,
da imagem-movimento. Hoje, no século XXI, as pesquisas e estudos

teóricos, bem como avanços tecnológicos na área do audiovisual
ainda são destacadas como pontos e linhas tênues que dividem
epistemologias. O audiovisual de arte segue indefinido, ora próximo do
cinema, ora da videoarte. Além disso, o termo audiovisual de arte pode
criar novas categorias e percepções que se aproximam e interagem com
as transformações tecnológicas e conceituais recentes.
Katia Maciel em 2009 define este tipo de movimento como Transcinema
que segundo a autora, é “uma forma híbrida entre a experiência das
artes visuais e do cinema na criação de um envolvimento sensorial para o
espectador que como participador do filme produz a própria montagem,
define velocidades, cores, diálogos em um fluxo combinatório,
experimentando

sensorialmente

as

imagens

espacializadas,

de

múltiplos pontos de vista. Transcinema é o cinema como interface, isto
é, como uma superfície em que podemos ir através.”
Estamos falando de um audiovisual expandido, ainda em definição.
Nesse sentido a MADA traz a exibição, o debate e a reflexão acerca do
audiovisual em suas novas configurações, além de construir um novo
tempo cinematográfico repleto de hibridismos entre o que pode se ver,
ouvir e sentir.
O trabalhos dos 12 artistas que compõem a programação da Mostra
reforça a ideia do audiovisual de arte distante de uma definição
epistemológica e perto de conceitos e objetivos voltados para o
fomento e a produção audiovisual cada vez mais descentralizada.

Bruna Finell
Idealizadora

Mostra Audiovisual de Arte do Barreiro: o nome já aponta sua intenção e
abrangência. Audiovisual compreende a produção criativa que conjuga
som e imagem. Arte indica que a mostra inclui esse campo na amplitude
do termo. Nesta primeira edição, que esperamos multiplicar-se em outras
mais, a MADA recebeu 125 inscrições de artistas nacionais e internacionais,
o que demonstra o interesse despertado por ela. Com quatro artistas
locais convidados e oito selecionados entre as inscrições, a mostra exibirá
trabalhos que variam da videodança à videoperformance, passando pela
poesia sonora, arte sonora, instalação e trabalhos com ênfase conceitual,
transitando entre alta e baixa tecnologia da imagem e som.
Mais do que interpretação musical da imagem ou ilustração do som pelas
imagens, a MADA privilegia a transposição dos conhecimentos sonoros para
as imagens e das imagens para o sonoro como conjugação, contaminação,
problematização, sem fronteiras rígidas. A Mostra Audiovisual de Arte atua
descentralizando tanto a arte que conjuga ver e ouvir – já que não privilegia
somente estilos e criadores consagrados - quanto o local físico. Instalandose na populosa região do Barreiro, que caso fosse uma cidade estaria entre
as oito maiores do estado de Minas Gerais, pretende levar à população
um amplo leque para fruição e aprendizado da arte na forma de mostra
de vídeos, instalações e outras manifestações artísticas, palestras, mesas
redondas e oficinas.
Convidamos a encontros com a imagem, o som e diversos dos seus híbridos
fazendo circular para a população outras formas de criação além das
fornecidas massivamente pelas mídias habituais. Cremos que este é uma
contribuição para a democratização da arte e inclusão cidadã.

Marcelo Kraiser
Curador

Agradecimentos

8

Agradecemos à todos que fizeram parte da MADA, 1ª Mostra
Audiovisual de Arte do Barreiro. Foram 30 dias de exposição com
palestras, mesas e oficinas neste ano de 2018.
Temos que agradecer à Prefeitura de Belo Horizonte, Fundação Municipal de
Cultura e ao nosso patrocinador Centro Universitário UNA por tornar a 1ª
edição da MADA possível e fomentarem e fortalecerem a cena cultural da
cidade. Agradecemos também à toda equipe da MADA, em especial as duas
idealizadoras da mostra Bruna Finelli e Bruna Carvalho.
Aos artistas participantes da Mostra: Aurèle Ferrier, Dirceu Maués, Elen Braga,
Kika Nicolela, Maria Rojas, Nicole Koutsantonis, Rodrigo Faustini, Thais Mol,
Ana Moravi, Chico de Paula, Marcus Vinicius e Victor Galvão; aos artistas
que participaram da abertura: Rafael Carneiro, Frederico Melo, Chico de
Paula, Daniel Todeschi e Marcelo Kraiser (também curador). Agradecemos
os professores que trouxeram conhecimento para as discussões, debates,
encontros e oficinas durante o evento: Eduardo de Jesus, Vanessa Tamietti,
Adolfo Cifuentes, Sávio Leite e Evandro Veras.
Ao Viaduto das Artes e à Una Barreiro por nos receber nesta 1ª edição,
tornando-se locais parceiros no desenvolvimento desse trabalho de difusão
de cultura e arte.
Não podemos deixar de agradecer ao nosso público, que ao longo destes 30
dias nos prestigiaram, praticaram e compartilharam muito conosco, foram
mil visitas mesmo em meio a adversidades políticas intensas e a privação de
locomoção/transporte geral no país.

Organização
MADA

9

Artistas Selecionados

Aurèle Ferrier (Suíça)

Obra: Transitions (Las Vegas, 2017)
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“Transitions” é uma jornada do vazio civilizatório do deserto para uma
densidade urbana, capitalista e hedonista, que no caso de Las Vegas assume
alguma expressão bizarra. O filme é uma contemplação sem qualquer pessoas
ou máquinas móveis nele, com foco no construído e projetado. O trabalho
examina os traços deixados pela civilização humana - a conquista do deserto
hostil termina no consumismo surrealista e hedonista de Las Vegas.

Dirceu Maués (Belém/Belo Horizonte, Brasil)

Obra: … feito poeira ao vento … (Belém - 2016) e Frenetic Slow
City (2011)
1. “...feito poeira ao vento...” é
quase um vídeo performance.
Suas quatro horas de ação para
captura das imagens no meio da
feira ao mesmo tempo chamou
atenção dos feirantes, como se
confundiu com eles. É um vídeo
às cegas e apostando no acaso,
no eventual. O fotógrafo está
mais ligado ao ato como um
todo, levando em conta toda
ação de captura de uma série de
fotografias que só tem sentido
como seqüência, como resultado
desta uma ação; buscando captar a essência do lugar, fotografando num ato
contínuo e até repetitivo sem ter atenção voltada para o que cada foto está
apreendendo ou enquadrando em si.

2. “Frenetic Slow City” é um vídeo
feito com aparelho de celular em
uma única tomada contínua nas
ruas de Belém do Pará. A partir
da multiplicação e desaceleração
dos frames, distorções de cores e
deformações das imagens. Efeitos
obtidos pela subversão do uso dos
programas contidos no aparelho
de celular ou de programas simples
de edição de imagens.
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Artistas Selecionados

Elen Braga (São Paulo, Brasil)
Obra: Tão quente que era que pouco mais era a morte (Death
Valley/CA - EUA, 2015)
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“tão quente que era que pouco mais era morte” é um vídeo gravado no Death
Valley/Ca, sob o sol de 50 graus e 6% de umidade do ar. Na ação, carrego
uma placa de 3x3m , formada por 12 chapas de alumínio sobre estrutura de
ferro e pesando aproximadamente 20kg. Nessas placas, eu escrevi 12 textos
parafraseados do Inferno de Dante, porém com minha versão do que seria o
meu inferno – o sentimento penoso da desonra pelo fracasso e pelos erros que
cometi. Coloquei o nome da placa de “o esplendor”, pela referência às fantasias
carnavalescas e pela vontade de grandeza, fulgor e resplandecência de meu
corpo. E ao que carrego comigo nessa caminhada sem rumo, faço homenagem
e pago tributo à tudo aquilo que também me constitui enquanto gente.

Kika Nicolela (São Paulo, Brasil)
Obras: Entre-temps (Bélgica, 2016) e Elle et la Poule (Canadá)

1.

2.
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1. “Entre-temps” foi filmado no espaço vazio do antigo prédio do Museu
Judeu da Bélgica, que aguarda sua destruição. Este prédio é carregado de
uma pesada história: mansão transformada em escola, foi posteriormente
ocupado pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial – que utilizaram
a cela onde o vídeo foi filmado como prisão. Recentemente, o museu foi alvo
de um ataque terrorista que provocou 4 mortos.
2. “Elle et la Poule/Ela e a Galinha” mergulha profundamente em questões
difíceis, como abuso sexual e violência contra as mulheres. Este filme é parte
do DOLLHOUSE, um projeto de colaboração multidisciplinar entre Manon fait
de la Danse (Canadá), Bye Bye Princesse (Canadá) e Kika Nicolela.

Artistas Selecionados

Maria Rojas (Colômbia)
Obra: Hablan los lugares
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Estou em busca do último bolchevique. Motivada pelo título do filme com
o mesmo nome de Chris Marker, comecei a investigar o movimento dos
bolcheviques em uma aldeia ao norte de Tolima. Dizem que ali nasceu o
primeiro grupo revolucionário da América Latina. Ali também nasceu e morreu
minha avó materna. Voltei para visitar sua casa, e enquanto eu contemplava
o que foi a vida da minha família neste lugar, encontrava repetidamente
vestígios dos bolcheviques em Tolima. Ao procurar informações sobre o
território habitado por minha família durante o período de pico da violência
na Colômbia, encontrei diferentes versões dos movimentos que moldaram os
primeiros guerrilheiros colombianos no norte do Tolima em 1929. O nome da
aldeia onde minha minha avó viveu toda a sua vida aparece constantemente
e re-aparece na literatura sobre o tema: Santa Teresa.

Nicole Koutsantonis (São Paulo, Brasil)
Obra: Burn a Disk (São Paulo, 2017)
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“Burn a Disk” é um vídeo-arte composto por cinco partes que apresentam,
por meio de uma narrativa multiforme, o processo de digitalização de retratos
fotográficos originais do final do século XIX como um ritual funerário de
imagens. O trabalho aborda os lugares da memória no embate entre dois
limbos: o que é alimentado pelo esquecimento dos arquivos analógicos e o
outro pelos excessos de informação no contexto digital. Esse mote suscita
questões a respeito da obsolescência dos antigos fetiches, a relação entre
imortalidade e virtualização, a representação das emoções mediadas por
novos meios e as narrativas elaboradas no universo dos hiperlinks. A criação
de novas crenças, profecias e doutrinas, bem como a afetividade, a ilusão
e o misticismo dentro desses santuários digitais, são um mergulho nos
mecanismos difusos que estruturam e compõem a descontínua e reconstruída
memória contemporânea. Os textos utilizados são recortes da obra A Voz do
Silêncio (1889), de Helena Blavatsky, uma das mais importantes estudiosas do
ocultismo e da teosofia.

Artistas Selecionados

Rodrigo Faustini (São Paulo, Brasil)
Obra: Garoto Transcodificado (2017)
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Um computador vê sem olhos, um computador imagina: enclausurado em
fosfeno, material bruto documental desvela seu eu digital, regredindo a sua
infância abstrata, uma imagem-memória deslocada de sua dependência de
referentes, afetada por sua vida interna.

Thais Mol (Belo Horizonte, Brasil)
Obra: A pele (2016), Watery Eyes (2011) e Manifesto (2016)
1. “A Pele” Animação frame a frame
que trata do envelhecimento e das
marcas como amontoados de tempos.
Fotografado com uma Canon 60D.

2. “Watery Eyes” é Inspirado nas
sensações de olhos marejados
causadas pelo leitura dos textos
da escritora Sylvia Plath. Imagens
se formam e deformam em contato
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com as emoções. A perspectiva
real se desvanece e a imagem vai
morrendo a cada piscada, a cada
gota. Como um choro, chuva.
Filmado com uma câmera Flip.

3. “Manifesto” recria o gestual
clássico das manifestações em que
o punho cerrado enfatiza o discurso.
Em tempos de discursos voláteis,
de questionamentos da verdade,
da

idoneidade,

de

insegurança

política, outros gestos marcam o
lugar desse discurso. Filmado por
um celular Samsung S4 durante a
campanha eleitoral para prefeitura
das capitais brasileiras.

Artistas Convidados

Ana Moravi e Ângelo Filomeno (Brasil)
Obra: Memórias sindicais (Belo Horizonte, Cabedelo-PB, 2018)
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A greve não é mais o que já foi, um modo de expressão, de estar junto e se
fazer representar. Quando ocorre uma greve, os trabalhadores ficam em casa. A
maioria dos que param são do setor terciário e quem se incomoda é o usuário,
do transporte, dos correios, a população em geral. É cada vez mais difícil atingir
o poder. Entretanto nunca se fez tão necessária a atitude de parar as máquinas,
de uma greve geral. Memórias Sindicais, traz relatos sobre como se articulou
a retomada da organização sindical no final da ditadura militar de 1964 no
Brasil, mais especificamente relatos sobre a greve ocorrida em 1978 dentro da
siderúrgica Manesman S.A situada na região do Barreiro em Belo Horizonte, MG.

Chico de Paula e Daniel Todeschi (Belo Horizonte, Brasil)
Obra: Performance Poemas para a voz (2018)
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“POEMAS Paravoz” é uma performance audiovisual dos artistas Chico de Paula
e Daniel Todeschi que explora a potencialidade e expansão de textos poéticos
através das suas possíveis interpretações, tendo a voz como guia. O objetivo
é materializar, na performance, as sonoridades e visualidades que a poesia
proporciona, através dos processos de composição do ambiente artístico
da performance. Paravoz nasce a partir do momento em que parceiros se
reencontram e constroem um novo diálogo através de suas expressões, que
se aproximaram ainda mais pela distância.

Artistas Convidados

Marcus Vinicius (Belo Horizonte, Brasil)
Obra: O Doido no Barreiro (Belo Horizonte, 2018)
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“O doido no Barreiro” trata de duas questões, ligadas à imagem, que estão
presentes na sociedade brasileira (e mundial) contemporânea. Uma delas é
a presença de câmera em quase todo o espaço urbano, tornando possível a
recuperação de ações e a de narrativas para diversos fins. A outra questão, de
caráter mais subjetivo, trabalha o conceito que os “cidadãos de bem”, muito em
voga nos dias de hoje, têm de si mesmos, em contraste com a percepção alheia.

Victor Galvão (Belo Horizonte, Brasil)
Obra: Horizonte de eventos (São Paulo, 2014)
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Trata-se de uma instalação formada por duas sequências de vídeo tomadas
no metrô de São Paulo em setembro de 2014. Ambas filmagens são compostas
de maneira rigidamente semelhante: um plano sequência a partir da janela
frontal do trem, a câmera fixa com a perspectiva do túnel e dos trilhos
convergindo para o centro da imagem. A diferença entre elas é o sentido
do movimento que apresentam: enquanto uma segue em direção ao ponto
de fuga da imagem, a outra se afasta. Dessa forma se estabelece o modo
de exibição do trabalho, em que os dois vídeos são projetados em paredes
opostas, de modo que o espectador permaneça entre as duas imagens e
possa se sentir atravessado pelo fluxo estabelecido por elas. Consequente
dessas abordagens, o título da instalação se refere ao ponto de não-retorno
de um buraco negro, o limiar a partir do qual nada pode escapar de seu
campo gravitacional e se estabelece uma singularidade onde tempo e espaço
são condensados em um ponto de dimensão nula: o presente distendido
indefinidamente como estrutura intransponível.

Abertura
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Abertura: Viaduto das Artes, Belo Horizonte, MG.
Fotografias: Bruno Gomes
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Trio Kallpp com Marcelo
Kraiser, Rafael Carneiro
e Frederico Melo (acima);
Poemas Paravoz de Chico de
Paula e Daniel Todeschi
(à esquerda).
Fotografias: Bruno Gomes

Palestras e mesas
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PALESTRA: A diversidade no audiovisual
Prof. Eduardo de Jesus
Eduardo de Jesus integra o Programa de Pós Graduação em Comunicação Social
da UFMG, é graduado (PUC Minas) e Mestre (UFMG) em Comunicação Social, com
doutorado em Artes (ECA/USP). Publicou “The Reterritorializations of Urban
Space in Brazilian Cinema” no livro “Space and Subjectivity in Contemporary
Brazilian Cinema” (Palgrave Macmillan, 2017) e organizou a publicação da
pesquisa desenvolvida por Walter Zanini “Vanguardas, desmaterialização e
tecnologias na arte” interrompida com seu falecimento em 2013, (Martins
Fontes, 2018, no prelo). Organizou o livro “Estratégias da arte em uma era de
catástrofes” (Cobogó, 2017) reunindo as reflexões de Maria Angélica Mellendi.
Desenvolveu curadorias como: FIF – Festival Internacional de Fotografia de
Belo Horizonte (2013, 2015 e 2017), Esses Espaços (BH, 2010), Densidade Local
(México, 2008) e Festival Internacional de Arte Contemporânea Videobrasil
(São Paulo, 2001 a 2013).
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MESA: Produção Artística Audiovisual Independente
Profa Vanessa Tamietti e Adolfo Cifuentes
A mesa contou com a presença dos artistas e professores Vanessa
Tamietti, Adolfo Cifuentes e Marcelo Kraiser para discutir e debater
sobre a produção audiovisual artística em Belo Horizonte e em relação
as demais produções independentes e suas limitações na produção de
conteúdo audiovisual artístico.

Oficinas

OFICINA 01: Produzindo um conteúdo audiovisual de arte com
baixos recursos - Prof. Sávio Leite
Essa oficina teve por objetivo principal apresentar ferramentas e recursos
alternativos para uma produção audiovisual artística independente, utilizando
de meios diferenciados como aparatos tecnológicos de baixo custo, câmeras
digitais, câmeras analógicas de filmagem em vhs, softwares gratuitos e etc.

OFICINA 02: A produção audiovisual para agentes culturais Prof. Evandro Veras
Essa oficina teve como objetivo principal apresentar para a comunidade
os profissionais técnicos e os tópicos de processo de produção que são
necessários para se produzir um conteúdo audiovisual no Brasil.

1. “Panda” de Eyder Senna, Filipe Bretas, Nivaldo Junior e
Rodrigo Lopes.
2. “Desabrigo” de Débora Rosa, Larissa Barbosa, Leícia de
Figueiredo e Priscila Rezende.

1.
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2.

Ficha Técnica

Idealização

Produção Palestra / Mesas / Oficinas

Bruna Finelli e Bruna Carvalho

Thaís herdy, Paloma Arantes e Equipe

Curadoria

Una Campus Barreiro

Marcelo Kraiser
Comissão de seleção
Bruna Finelli, Julia Panadés, Luciana

Una Campus Barreiro

Tanure e Marcelo Kraiser

Diretora Una Barreiro

Direção executiva

Maurília de Cassia Veloso Soares

Bruna Finelli

Coordenador de cursos Administração,

Administrativo

Contábeis, Gestão e Psicologia Campus

Luciene Carvalho

Barreiro

Coordenação geral

Flávio Lúcio dos Santos

Luciana Tanure

Coordenador de curso Arquitetura

Produção

e Urbanismo e Design de Interiores

Thais Herdy

Campus Liberdade

Assistente de produção

Caio Vasconcellos Sabido Gomes

Paloma Arantes

Professor e Coordenador do Curso de

Identidade visual/design

Arquitetura e Urbanismo do Centro

Bruna Carvalho

Universitário Una Campus Barreiro

Expografia

Luiz Felipe César Martins de Brito

Leandro Gabriel

Líder de Infraestrutura Campus Barreiro

Assessoria de imprensa

Gizele Moura Pacheco da Silva

A Dupla Informação

Líder do Parque Tecnológico Campus

Revisão

Barreiro

Paloma Arantes

Camilla Grichtolick

Mídia digital

Assistente da Coordenação Campus

Giulia Araugio

Barreiro

Equipamento e montagem

Thainá Alves da Silva

Digital Eventos BH

Assistente de Supervisão Campus

Montagem e iluminação

Barreiro

Leandro Gabriel

Emile Elias do Nascimento

Educativo
Graziele Coelho e Vitor Gonzaga
Fotografia e vídeo

Agradecimentos especiais a Tadeus

Bruna Carvalho, Paloma Arantes e

Mucelli Tee e Augusto Fonseca por todo

Bruno Gomes

apoio neste processo.
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