






Esta é a décima primeira edição da nossa 
Strangloscope – Mostra Internacional de Áu-
dio, Vídeo/Filme & Performance Experimental.
Mais uma vez ocuparemos alguns dos espaços 
de arte e cultura da Fundação Catarinense de 
Cultura em Florianópolis, a qual agradecemos 
por, mais uma vez, abrir o CIC a um programa 
de audiovisual de invenção e resistência que 
afirma a potência de criação artística experi-
mental.

Agradecimentos especiais ao Sr. Ozeas Ma-
fra Filho , Presidente da Fundação Catarinense 
de Cultura, e à Professora Sidneya Gaspar de 
Oliveira, sua assistente, pela aposta em nosso 
trabalho e patrocínio do Catálogo desta nossa 
11ª. edição, que trará gratuitamente três dias 
de programação de exibição de vídeos e filmes 
experimentais na Sala de Cinema do CIC, per-
formances, instalações, palestras e exposições, 
com destaque para a nossa homenagem à artis-
ta canadense Josephine Massarella e ao Cinema 
Experimental Mexicano, partes integrantes do 
nosso programa em sala escura.

Agradecidos sobremaneira estamos  ao reno-
vado apoio do MIS/SC – Museu da Imagem e do 
Som de Santa Catarina, na figura de Ana Ligia 
Becker e sua turma de colaboradores, Rafael 
Dias, Rodrigo Herd e Glaucia Cristina da Cruz 
com quem trabalhamos juntos para o sucesso 
da realização da Mostra. 

À Susana Bianchini Simon, por manter nossa 
parceria com o MASC – Museu de Arte de Santa 
Catarina, através da cessão da Sala de Vídeo do 
Museu ficamos gratíssimos.  

Os apoios de cada uma das nossas mostras da 
SECARTE/UFSC – Secretaria de Cultura e Arte 
da Universidade Federal de Santa Catarina, na 
figura da super Maria Borges, Secretária de 
Cultura e Arte da UFSC, e da não menos bata-
lhadora pelas artes e cultura em nosso estado 
de Santa Catarina, a Profa. Dra. Clélia Mello, 
coordenadora do Cine Paredão/UFSC, também 

foram responsáveis pela concretização, nesta 
edição, da vinda do artista Lourival Cuquinha, 
que realizrá uma masterclass na UFSC e uma 
instalação no CIC durante nosso evento. 

Esta será a segunda Strangloscope com a 
parceria de O Sítio Arte Educação Coworking, 
que trará no dia 15 de setembro, para o evento 
de pré-abertura desta 11ª. edição da Stranglos-
cope, a artista e professora da USP, Dra. Giselle 
Beiguelman, para uma masterclass que será o 
primeiro evento desta nossa Mostra. 

Agradecemos aos curadores e programa-
dores mexicanos Michael Ramos-Araizaga e 
Morris Manuel Trujillo, aos quais confiamos 
as duas das programações de Homenagem ao 
Cinema Experimental Mexicano, sob o tema 
Natureza Política, e à artista mexicana Davani 
Varillas que nos brindou com um programa de 
filmes experimentais do coletivo mexicano Los 
Ingrávidos.  

Estamos também muito gratos pela con-
tribuição do curador colombiano Sebastian 
Wiedemann, que aceitou nosso convite e nos 
brindou com um programa incrível, fruto de 
sua linha de pesquisa. 

A todos os nossos convidados, artistas, par-
ceiros, com os quais festejamos mais esta opor-
tunidade de trabalharmos em conjunto em prol 
da ampliação dos espaços de exibição para o au-
diovisual experimental, os nossos mais sinceros 
agradecimentos.

Contra os padrões ordenadores da conven-
ção e pela consciência política da importância 
da preservação da Natureza como meta para as 
pesquisas e ações humanas no presente, apre-
sentamos esta Mostra como modo de luta con-
tra quaisquer atos que suprimam a liberdade e 
a garantia das manifestações dos sujeitos. 

Sejam todos bem-vindos à 11ª. Strangloscope 
– Mostra Internacional de Áudio, Vídeo/Filme e 
Performance Experimental.

Duo Strangloscope
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NATUREZA POLÍTICA
11ª. edição da Strangloscope  
Mostra Internacional de Áudio, 
Vídeo/Filme & Performance Experimental
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No âmbito das subjetividades presen-
ciamos  um crescente estímulo e condi-
cionamento  ao narcisismo. Trata-se de 
uma neurose (ou psicose) cuja matriz se 
encontra na produção constante de  uma 
infantilização massiva oriunda da ênfase 
no consumo, na sedução das mercado-
rias, e de uma des-simbolização em larga 
escala produzida pela indústria do entre-
tenimento. 

A regressão a um estágio no qual preva-
lece o princípio do prazer, a dificuldade 
em aceitar a realidade, a projeção do eu 
sobre os objetos exteriores, no mínimo, 
dificultam a experiência da alteridade, 
condição imprescindível tanto para um 
desenvolvimento psíquico maduro quan-
to para a proposição de qualquer ato em 
grupo, coletivo, político.

Presos a esta rede de consumo que nos 
imobiliza e nos mantém inertes e impo-
tentes para reagirmos aos tentáculos do 
captitalismo, em seu retorno aos modos 
fascistas de atuação sobre nós, através 
de todas as instituições e seus particula-

res e estratégicos engessamentos buro-
cráticos e conservadores, nos colocamos, 
enquanto artistas, algumas questões:

Como pensar política hoje?  

Como pensar arte e política?  

Temos uma Natureza Política?  

Como pensar a alteridade?  

Como trabalhar e criar junto?  

O que fazemos e em que pensamos 
quando construímos imagens?  

Como somos construídos a partir de 
imagens?

Todas essas questões norteiam há algum 
tempo nossos pensamentos. Temos, to-
dos, a partir do olho, as formas todas da 
natureza, a dimensão, a cor. A partir dos 
ouvidos, os sons e suas reverberações in-
finitas. Criar formas e sons é habitá-los 
e por eles ser habitado. As paisagens/
imagens visuais e sonoras são um dos 
modos da presença que tornam uma só a 
realidade do objeto em si e a sua existên-

Imaginar é ausentar-se, é lançar-se a uma vida nova.
Gaston Bachelard

Só existe o grande mundo da invenção. 
Hélio Oiticica
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cia em nós. O espaço da imagem é este 
intervalo entre nós e as coisas, e aí resi-
de seu poder de ambivalência: criatura e 
criação, musa e objeto, vazio habitado.

Uma imagem perceptual, entre o plano 
de imanência e a constituição da ima-
gem-percepção, essa seria a imagem que 
surge no cinema após a instauração do 
intervalo de movimento. Como se chega 
à dimensão anterior ao humano e à for-
mulação material da imagem, longe da 
qualquer concepção representativa? A 
essa imagem ainda quente, uma imagem 
perceptual? Queríamos nos contaminar, 
nos deixar tomar por essa imagem.

Fomos em busca desse instante imagem 
perceptual numa residência artística 
em meio à natureza. Escolhemos enve-
redar num espaço de natureza disse-
melhante, desconhecido por nós, que 
vivemos no sul do Brasil, o da Chapada 
Diamantina, na Bahia. Convidamos dois 
outros artistas: Rodrigo Ramos e Felipe 
Vernizzi, para irem conosco viver esta 
experiência. Chamamos a este projeto 
Vazios Habitados. 

O caminhar do nosso grupo nessa expe-
dição tornou-se um espaço de reflexão 
propício ao devaneio poético. A escolha 
desses espaços residiu tanto nesse de-

sejo de retorno ao espaço original (ab 
origene), onde se estabelece uma relação 
com o transcendente, quanto na possibi-
lidade de criar uma memória, uma me-
mória água para os espaços áridos, uma 
memória pedra para os espaços aquosos, 
uma memória universo para os espaços 
fechados das grutas. Talvez uma busca 
por uma imagem fusão de estados gaso-
sos, líquidos, sólidos, minerais, vegetais, 
de uma natureza imagem em busca de 
sua própria natureza material. Inter-
ferimos nas imagens com reproduções 
das  imagens projetadas sobre os espa-
ços e filmamos estas intersecções. Sobre 
onde um dia foi água, dentro das grutas, 
o correr de imagens fluidas de um rio em 
seu curso natural. Paisagens imagéticas 
e sonoras captadas, projetadas em espa-
ços outros, distintos, porém pré-habita-
dos por elas. Onde hoje há um vazio do 
que já esteve ali, preenchemos com as 
projeções de imagens e o rehabitamos 
fantasmagoricamente através da potên-
cia cinema.
 
Após os percursos das captações de ima-
gens e sons, criamos um trabalho audio-
visual em vídeo ao qual chamamos Vazios 
Habitados, mas aí, nesse formato, não se 
encontravam todas as possibilidades de 
expressão artística do que vivemos du-
rante o projeto. Como tentativa de criar 
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outras obras audiovisuais que pudessem 
perseguir outras possibilidades de mate-
rializar nossas experimentações, criamos 
uma cartografia em forma de exposição 
para que o público pudesse interagir e 
criar suas próprias imagens ou por elas 
ser habitado.

Após os percursos das captações de ima-
gens e sons, criamos um trabalho au-
diovisual em video ao qual chamamos 
Vazios Habitados, mas aí, neste formato, 
não se encontravam todas as posibilida-
des de expressão artística do que vive-
mos durante o projeto. Como tentativa 
de criar outras obras audiovisuais que 
pudessem perseguir outras posibilida-
des de materializar nossas experimenta-
ções, criamos uma cartografia em forma 
de exposição para que o público pudesse 
interagir e criar suas próprias imagens 
ou por elas serem habitados. Cinema de 
multi grafias. Um pensamento cinema 
que se expande ao respirar em papel, ao 
expor suas entranhas de possibilidades 
de superposições sonoras e imagéticas 
em fusões de transparencias e sons. Des-
dobras que criam vida. Que convidam ao 
sonho e ao despertar. 

Mas o que essa proposta de incursão na 
natureza e na natureza da imagem tem 
de ato político? 

Atuar na brecha do sistema é um ato políti-
co. Propor, a partir de um projeto vencedor 
de edital público de cinema, uma exposição 
no seu espaço institucional é retornar com 
um outro vazio, com a exposição do vazio, 
da inquietude, da ausência de propósito 
comercial dos projetos de busca artísticos, 
da impossibilidade de caber, preencher, sa-
tisfazer e da total indiferença ou desejo de 
fazê-lo. Habitar o vazio é a consciência po-
lítica de viver em ato inconcluso, na ima-
nência do salto, nem antes e nem depois.  
O mesmo gesto que permanece nesta 11ª. 
edição da nossa Strangloscope – Mostra 
Internacional de Áudio, Vídeo/Filme & 
Performance Experimental.

Nesta edição da nossa Mostra teremos 
três dias de exibições de diferentes pro-
gramações sob o tema Natureza Política. 
Em sala escura, diferentes programas 
de vídeos e filmes experimentais serão 
apresentados, além de performances e 
apresentações de artistas convidados es-
pecialmente para o evento. Convidamos 
a todos a conhecerem o trabalho de ar-
tistas nacionais e internacionais e seus 
modos de habitar os vazios.

E talvez resida aí alguma possibilidade de 
subversão.

Duo Strangloscope
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ARTISTA CONVIDADA

GISELLE BEIGUELMAN

Giselle Beiguelman é artista e professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo (FAU-USP). Dedica-se a pesquisas na área de preservação 
da arte digital, do patrimônio imaterial e do design de interface. Seu trabalho inclui 
intervenções em espaços públicos, projetos em rede e aplicações para dispositivos mó-
veis, exibidos internacionalmente nos principais museus de arte e mídia, centros de 
pesquisa e espaços de arte contemporânea, como ZKM (Karlsruhe, Alemanha), Centro 
Pompidou, Gallery@Calit2 (UCSD, EUA) e Bienal de São Paulo. Foi Curadora de Tecno-
fagias – 3a Mostra 3M e é autora de vários livros e artigos sobre o nomadismo contem-
porâneo e as práticas de cultura digital. Entre os mais recentes destacam-se Nomadis-
mos Tecnológicos (Senac, 2011) e Futuros Possíveis: Arte, Museus e Arquivos Digitais.  
Site: http://www.desvirtual.com 

Assina a coluna Ouvir Imagens na Rádio USP e é autora de Futuros Possíveis: Arte, Mu-
seus e Arquivos Digitais  (2014), entre outros. Entre seus projetos recentes, destacam-
se Odiolândia (2017), Memória da Amnésia (2015) e a curadoria de Arquinterface: a cidade 
expandida pelas redes (2015).
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MASTERCLASS DE GISELLE BEIGUELMAN 

Intervenções em redes urbanas: narrativas visuais e infiltrações midiáticas

Esta masterclass aborda uma série de projetos da artista e professora da FAU/USP, Giselle 
Beiguelman. Realizados entre 2000 e 2018, nessa série destacam-se as apropriações de espa-
ços publicitários, como painéis eletrônicos, feitas em intervenções participativas, como Egos-
cópio (que foi destaque do The New York Times), e desconstruções dos circuitos midiáticos, 
como em Cinema sem Volta, projeto desenvolvido a convite do The Webby Awards, para a 
comemoração dos 25 anos da internet. Também serão discutidas estéticas de tensionamento 
da esfera digital, como o Glitch, a partir de obras como Cinema Lascado e Deserto Rosso.
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ARTISTA CONVIDADO

LOURIVAL CUQUINHA

Nasceu no Recife (Brasil), 1975. Vive e trabalha em São Paulo (Brasil).

Lourival Cuquinha é artista visual e trabalha com várias mídias. Seu trabalho atinge o 
campo político geralmente partindo de impressões estritas e pessoais. Não chegou a con-
cluir nenhum curso acadêmico, mas cursou Engenharia Química, Filosofia, Direito e His-
tória, passando dez anos na Universidade Federal de Pernambuco (1993 – 2002). Atua 
em artes visuais, nas áreas de artes plásticas, audiovisual (fotografia, cinema e vídeo) 
e intervenção urbana. Participou de exposições nacionais e internacionais, com traba-
lhos caracterizados pela interatividade e pelo diálogo com o público e com o meio urbano. 
Em sua obra, estão constantemente refletidos pensamentos sobre a liberdade do indivíduo e o 
controle que a sociedade e a cultura exercem sobre ele; assim como sobre a liberdade da arte, 
e o controle exercido sobre ela pelas instituições. Ao atuar tanto na cidade quanto na institui-
ção, questionando o estatuto sobre o que é “obra de arte” e verificando os limites das institui-
ções na hora de absorverem investidas artísticas transgressoras, sua obra nos leva a pensar 
nas formas pelas quais os artistas de hoje vêm se posicionando frente ao sistema da arte, além 
de criticar tais instituições, fazer uso delas, negociar permanentemente seu lugar, numa de-
riva contínua entre a crítica e a adesão. Percorrendo um arco que possui inflexões políticas e 
força poética, a obra de Lourival surge como local de provocação e nos leva a pensar sobre o 
lugar que a arte pode ocupar nessas negociações pelo exercício da liberdade, experimentando, 
assim, o seu alcance de intervenção no próprio sistema da arte e na realidade que o circunda.
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MASTERCLASS DE LOURIVAL CUQUINHA

Proposta: Foi Golpe!

Acho que vamos conversar sobre algumas coisas que temos feito e sobre o que você tem feito 
contra o Golpe de Estado em Curso no Brasil. 

FOI GOLPE! 
ESTÁ SENDO GOLPE! 
LULA LIVRE! 

O lula que habita em mim, saúda o lula que habita em vocês, lulastê!

Lourival Cuquinha
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VAZIOS HABITADOS
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EXPOSIÇÃO VAZIOS HABITADOS

Símbolo vivo. Objeto símbolo de si mesmo. Não solicita fatos. Situa-se entre o imediato do 
olhar primeiro e sua mágica entorpecente e a fluidez da metamorfose do tempo sobre a maté-
ria. Vazios Habitados são hieróglifos traçados pela percepção inspirada de 4 artistas frente à 
natureza da Chapada Diamantina. 

Cláudia, Rafael, Rodrigo e Felipe descobrem o que há de preexistente no interior de cada um 
deles ao se deixarem habitar pela natureza circundante. 

Os artistas que aqui assinam esta exposição compreendem que a obra não foi nem criada, 
nem escolhida por eles, mas descoberta, revelada, escavada neste fora dentro que é a natureza 
que nos habita a todos. 

Duo Strangloscope - Vazios Habitados – Sons e imagens da natureza circundante digitaliza-
dos e superpostos através de projeções contínuas de sons e imagens sobre novas paisagens da 
natureza e novas captações de sons e imagens desses efeitos. Geografia reinventada. Chapada 
Diamantina – Bahia – 2018. 

Duo Strangloscope – Rodrigo Ramos – Felipe Vernizzi



16



17



18

Vazios Habitados

Sobre a exposição

Esta não é uma exposição coletiva, é um trabalho desenvolvido pelos 
quatro artistas a partir de uma proposta de vivência e colaboração do 
Duo Strangloscope, quando os artistas envolvidos estiveram juntos 
na Chapada Diamantina, Bahia, para realizarem o curta-metragem 
experimental Vazios Habitados.  A experiência mostrou-se impossí-
vel de ser resumida a um produto final único, em vídeo e os quatro 
optaram por criarem uma exposição interativa que dividisse com o 
público a experimentação do processo criativo do grupo. 

A exposição Vazios Habitados, portanto, busca a possibilidade de 
gerar situações temporárias que renovem nossa sensibilidade e am-
pliem nossa compreensão da experiência advinda do encontro com 
as práticas, as estratégias e as operações da produção artística au-
diovisual.

Na cartografia espacial proposta para a montagem no MIS/SC, o Duo 
Strangloscope criou uma curadoria que visasse a aproximação e frui-
ção do público em contato experiencial com os trabalhos expostos.

Construída como um local de encontro e passagem, Vazios Habita-
dos, a exposição, convida o público a adentrar esse campo de sentidos  
e a percorrê-lo conforme seus parâmetros de acesso e navegação.

O público é quem navegará sons e imagens. Todos os trabalhos ali 
instalados adquirem uma ou outra forma de acordo com o olhar do 
público.  Os trabalhos são formas abertas, propostas. 

O acolhimento de formas abertas de produção poética se faz cada vez 
mais necessário em um mundo onde tudo é regrado e determinado. 
Essa abertura é desinteressada no sentido genuíno de uma procura 
por algo que não sabemos e nem podemos determinar a priori, mas 
que advém inesperadamente quando há atenção e disponibilidade. Se 
houver a relação desejada entre público e obra, a exposição se tornará 
Vazios Habitados.
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PROGRAMAS  
EM SALA ESCURA



23

DUO STRANGLOSCOPE EM ESTRÉIA

VAZIOS HABITADOS – PAISAGEM SONORA E VISUAL EM VÍDEO
HD
Duo Strangloscope, Felipe Vernizzi e Rodrigo Ramos

Sinopse: Através da experiência de vivência de quatro artistas numa abordagem da paisagem 
circundante de forma processual e conectada com o ambiente, Vazios Habitados busca des-
crever os questionamentos destes atravessamentos da matéria corpo da paisagem e da luz, da 
imagem e do pensamento, do sensível e do intransfigurável. E, assim, potencializar também 
no espectador, ouvinte, o compartilhamento impossível de um universo de sentidos neste 
sensível compartilhado das imagens e dos sons experimentais vividos nas paisagens sonoras 
e imagéticas do Recôncavo Baiano.
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Homenagem a Josephine Massarella

O trabalho experimental de Josephine Massarella 
detém-se sobre a matéria filme para gerar uma 
obra onde a manipulação química da película em 
seu momento de revelação e  as técnicas de filma-
gens e edição continuamente abordam o efêmero 
da natureza mesma da vida e do celuloide. A expe-
rimentação não reside apenas no seu processo de 
trabalho mas na sua generosa oferta ao espectador 
que, ao assistir seus filmes, vive uma experiência 
única que o transforma. 

Nesta edição da nossa Mostra homenageamos esta 
cineasta experimental, que estará sempre entre 
nós através de seu legado afetuoso sobre a natureza das imagens por meio de imagens da na-
tureza, uma obra poética que nos encanta e contagia a todos por sua delicadeza, maestria e in-
ventividade.  Escolhemos três filmes seus para exibirmos nesta Mostra comemorativa de seu 
cinema: Green Dream, Light Study e 165708. Green Dream, ou Sonho verde, já traz implícito 
no título do trabalho o quanto a natureza e sua força precisa ser preservada.  Filmado inteira-
mente com luz natural, Light Study nos inspira a refletir sobre nossa existência neste planeta 
e nossas relações com outros seres. Imagens de diversos tipos de animais, flores, rochas, lagos 
piscam na tela apresentando-nos uma ético estética da natureza hipnótica ofertada pela luz 
e a visão. Encerrando o programa Josephine Massarella apresentamos seu último trabalho, 
165708 e esperamos ter dado nossa humilde contribuição para que os artistas, estudantes e 
público em geral de Florianópolis possam ser introduzidos ao trabalho desta grande artista.

Duo Strangloscope

Josephine Massarella

Josephine Massarella foi uma cineasta independente baseada em Hamilton, Ontário, que tra-
balhou principalmente em filmes de 16mm. Seus filmes incluem 165708, No End, Light Study, 
Night Stream, Green Dream, Interferência, No5 Reversal e One Woman Waiting. Eles foram 
exibidos em festivais em todo o mundo e ganharam inúmeros prêmios, mais notavelmente o 
Best Experimental no Ann Arbor Film Festival 2018 por 165708. Josephine obteve um Master 
of Arts em Estudos Culturais da Athabasca University, um certificado de pós-graduação em 
Advanced Film and Television do Sheridan College, e Bacharel em Cinema pela University of 
British Columbia. Ela também ensinou cinema introdutório e estudos de cinema. Josephine 
faleceu em 22 de junho de 2018.
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Green Dream, 16mm, 23min, Canadá, 1994
Josephine Massarella

Em Green Dream (Sonho Verde), Josephine 
Massarella infundiu suas imagens vibrantes 
e impressionistas da natureza com o espírito 
da deusa Artemis. Evocativo e abstrato, Green 
Dream se baseia em uma ampla gama de téc-
nicas experimentais, incluindo pixilation, im-
pressão ótica e movimento manipulado para 
alcançar um estado de sonho onde a relevân-
cia da beleza e a irrelevância do uso podem ser 
contempladas.

Reminiscente do trabalho da cineasta experi-
mental francesa Rose Lawder, Green Dream 
confronta o superdesenvolvimento moderno 
com forças vitais avassaladoras.
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Light Study, 16mm, 12’30, Canadá, 2013
Josephine Massarella

Light Study é um exame poético das zonas úmidas, florestas e ecossistemas 
da Escarpa do Niágara. Meticulosamente filmado ao longo de várias estações 
do ano, explora a paisagem única de Bruce Trail usando fotografias de 16mm. 
Aqui, a natureza preside um elemento humano efêmero, e revela sua essência 
primordial: agente eterno da constante mudança da luz. Trilha sonora compos-
ta por Graham Stewart, membro do coletivo de música experimental Viosac.

Sessões e prêmios selecionados: 

Festival de Cinema Valle D’Itria, Melhor Prêmio de Animação, América do Norte 
(Itália, 2014); 3º Festival Internacional de Cinema de Shorts de Delhi, Menção 
Especial, Documentário (Índia, 2014); Summer Slam Film Festival, Prêmio do 
Júri, Melhor Documentário Curto (Texas, EUA, 2015); Nez International Film 
Festival, Melhor Prêmio Experimental Short Critics (Índia, 2015); Festival de 
documentários de Jacksonville (Flórida, EUA, 2017).
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165708, 16mm, 6’37”, Canadá, 2017
Josephine Massarella

Filmado inteiramente em filme 16mm preto e branco e usando um único fotograma, 165708 
emprega técnicas de câmera e manipulação química de filme processado para produzir um 
estudo eidético da elasticidade temporal. As técnicas usadas incluem cintilação, time-lapse, 
light painting, stop motion, tingimento e tonificação. Combinados com ciclos alternados de 
exposição dos fotogramas, esses métodos impelem o trabalho com um magnetismo rítmico, 
aparente no tempo e na estética das imagens. Uma partitura original e dinâmica composta 
por Graham Stewart acompanha o filme.

Prêmio de Melhor Experimental, Festival de Cinema de Ann Arbor, 2018

Exibições selecionadas: 

Festival Internacional de Filmes de Arte, Montreal, QC, 2018; 
Pleasure Dome New Toronto Works, Toronto, ON, 2018; 
Festival Internacional Signos da Noite Lisboa, Portugal, 2017; 
Festival de Cinema de Torino, Itália, 2017; 
Festival de Cinema Independente de Ohio, Cleveland, OH, 2017;  
Signes de Nuit Paris, França, 2017.
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HOMENAGEM AO CINEMA EXPERIMENTAL MEXICANO

Duo Strangloscope

Em abril de 2018, nosso Duo Strangloscope esteve no México para realizar uma residência 
artística no programa RAT, na Cidade do México. Na ocasião fomos convidados a exibir nosso 
trabalho pelo curador Michael Ramos Aziaga em dois espaços de exibição: os estúdios Cho-
robusco e o Foro Aragón, ambos na Cidade do México. Michael também nos convidou a co-
nhecer sua cidade, Tepoztlán, justamente na época do Carnaval. Do encontro com essa tradi-
ção  resultou nosso projeto de residência artística no México, um vídeo filmado em Tepoztlán 
chamado Sólo un poco aqui que estrearemos no Brasil nesta nossa Mostra. Dessas parcerias 
em encontros com cineastas mexicanos, passamos a conhecer muitos dos trabalhos em cine 
experimental realizados no México e daí veio nosso interesse em homenagear o Cinema Expe-
rimental Mexicano. Convidamos o Colectivo Los Ingrávidos e os curadores Michael Ramos-A-
raizaga e Morris Trujillo a nos encaminharem programas de filmes experimentais mexicanos 
para esta 11a edição da nossa Strangloscope.
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Curadoria ULTRAcinema

Após 5 anos, as Jornadas de Reapropiación (Oficinas de Reapropriação) cumpri-
ram seu objetivo de abrir uma lacuna em nosso país para gerar um espaço de 
exposição sério para filmes de found footage e de filmes reciclados.

O ULTRAcinema é um projeto que culmina com a evolução natural do festival, 
que visa não só programar cinema reciclado (found footage), mas também todo  
tipo de experimentação audiovisual em qualquer formato.

ULTRA é um prefixo de origem latina que entra na formação de substantivos 
e adjetivos com o significado da Beyond, do outro lado, como “no exterior, ul-
tramontano, ultra-som” e muito, muito como “ultramoderna, ultrassensível, 
ultraleve.“

Cinema ou cine é a abreviatura para cinematografia, que é a técnica e a arte 
de projetar quadros em sucessão rápida para criar a impressão de movimento, 
mostrando algum vídeo ou filme, em película. A palavra “cinema” também se 
refere a cinemas ou salas de exibição em que os filmes são exibidos.

Portanto, podemos dizer que a palavra ULTRAcinema significa “Beyond Cine-
ma”, “Cinema no mais alto grau”, que é precisamente o espírito do projeto, além 
do conceito de cinema tradicional para proporcionar espaços de exposição a 
novas formas de expressão artística audiovisual.

Para celebrar a colaboração com a Strangloscope, selecionamos uma ampla 
gama de obras de artistas mexicanos que demonstram as possibilidades ex-
pressivas de filmes reciclados e imagens encontradas. Nós esperamos que vo-
cês gostem.

Curador: Michael Ramos-Araizaga/ULTRAcinema
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El Verano de Paul, 3’, México, 2014
Dir. Sandra Loewe 

Sinopse: En 1962, meu avô Paul regressou à sua Alemanha natal numa viagem de negócios. 
Durante sua estada lá, filmou todos os instantes, especialmente os momentos com as mulhe-
res que conheceu. Quando regressou ao México, todos os materiais de super 8 foram colo-
cados numa caixa e esquecidos. Ninguém sabia o que havia se passado nessa viagem e como 
Paul desfrutou do amor dessas mulheres do pós-guerra até agora. 

Esse projeto consiste na apropriação e intervenção das e nas imagens filmadas por Paul e sua 
investigação sobre as mulheres do pós-guerra. 

Nahuales, 2’, México, 2017
Dir. Ñiña Fea 

Sinopse: Eu sou meu próprio Nahual.

Adios a la licuadora, 8’, México, 2016
Dir. Don Anahí 

Sinopse: Através da história da vida do liquidificador, falo sobre a reificação na exploração 
sexual de crianças.
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Ñores (sin señalar), 3’, México, 2016
Dir. Annalisa D. Quagliata 

Sinopse: “Ñores (sem apontar)” nos lembra que o México é um país onde os que denunciam 
a corrupção e a impunidade são silenciados. O foco é o multi homicídio do fotojornalista Ru-
bén Espinosa, das ativistas Nadia Vera, Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz e Mile Virginia, um 
evento icônico que exemplifica a crescente violência no estado de Veracruz. O uso do filme 
branco e preto dá um aspecto de outra era: o contexto da violência e da injustiça pode ser 
atual, mas os problemas são os mesmos de antes, são como uma velha história que se repete 
infinitamente.
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Untitled, subtitled, 8’, México, 2014
Dir. Antonio Arango Vázquez

Sinopse: Instalação de vídeo com duas telas, uma de frente para a outra, como um diálogo.

As telas discutem sua presença como “meio” e o relacionamento que têm com a “realidade”.

O espectador está no meio, mas não pode olhar para elas simultaneamente. A versão em vídeo 
mostra as duas telas, uma ao lado da outra para fins práticos. Os áudios são tirados de filmes 
diferentes e as imagens são tiradas da revista Life.

Los Animales Lógicos, 12’, México, 2013
Dir. Armando Navarro

Sinopse: Perante a abordagem da violência no México como se fora um fenômeno apenas con-
cebido como quantificação, Los Animales Lógicos é um curta-metragem que mostra os efeitos 
subjetivos do abate que ocorre em nosso país.

Kukulkán (Eclipses capítulo 1), 8’, México, 2015
Dir. Jorge Bordello 

Sinopse: Tomada do protesto de Enrique Peña Nieto como presidente do México. Analogia 
entre a condição esotérica e ritual da política, a figura do astro e do obstáculo.
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Stitches, 6’, México, 2015
Dir. Alonso Yañez 

Sinopse: Stitches é um monólogo em primeira pessoa, é uma discussão interna e no final é 
também um retrato sem rosto aparente.

Materia Oscura, 9’, México, 2016
Dir. Bruno Varela

Sinopse: Matéria Escura é um exercício experi-
mental, que parte de um trabalho de escavação 
nas 54 mil páginas divididas em 85 volumes e 
13 anexos do “caso Iguala”, tornado público pelo 
Procurador Geral da República PGR em 2015. 
O conjunto de documentos apresentados em 
formato PDF, arquivos ilegíveis, riscados, foto-
copiados, digitalizados e copiados várias vezes.
Até que o desaparecimento seja integrado ao pró-
prio documento. O desaparecimento da imagem. 
O desaparecimento do texto. As gerações de 
imagens se dissolveram ao ponto de perder sua 
condição de imagem.

Origen de la familia y la propiedad privada en estado fílmico, 4’, México, 2017
Dir. Daniel Valdez Puertos

Sinopse: Cenas de cerimônias religiosas, encontros familiares, brincadeiras infantis com-
põem o quadro de um modus vivendi idílico de classe média que insiste em perpetuar belos e 
significativos momentos da vida, transformando-os em filme, numa década de entusiasmada 
esperança no progresso.
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Colectivo Los Ingrávidos

Coletivo mexicano formado em 2011 e fortalecido a partir de 2014, após o desaparecimento 
forçado de 43 professores da Escola Normal de Ayotzinapa, em Iguala, México. Eles publicam 
seus trabalhos sob anonimato, como uma decisão política e, ao mesmo tempo, como precau-
ção, em um estado convulsionado e assassino do México.

Manifesto
por Los Ingrávidos

O império televisivo resolve suas contradições ideologicamente através de uma enorme má-
quina de propaganda. A estetização “neutra” do imediatismo é o procedimento generalizado 
da Televisa para formular e promover uma imagem “auto-consistente”, totalitária e “tradicio-
nal”. Que meios temos para desmascarar a transferência e ocultação dos conflitos e contradi-
ções que o imediatismo “neutralizado” implica?

Por isso, pedimos a ostensiva degradação da comunicação televisiva. Tornar inoperante qual-
quer mensagem “original” e “tradicional” através da indução de diferentes semiologias, para 
remover o significado de seu discurso, intervindo na gramática de sua língua, inoculando o des-
conhecimento, a gagueira e a ecolalia. Tornar ilegível o conteúdo que seu discurso comunicaria.

Uma estética generalizada por inquietante:

Devemos destruir a pseudo-poesia, tudo isso falhou, que o império televisivo afirma.

Você tem que destruir o ritmo do seu tempo ocioso inativo.

Você tem que destruir a nitidez horrível de suas câmeras milionárias. Você tem que syncopate 
e offset.

Devemos superar o olho doente que suporta sua colorimetria.

Você tem que transformar sua propaganda milionária em ruído.

A gramática audiovisual da Televisa Tradiciones deve ser submetida à destruição contínua.

Devemos demolir o imediatismo neutralizado que o frívolo romantismo de suas imagens provoca.

Devemos considerar a sistemática da des (re) conexão de imagens e sons.

Quando os governos nos invadem com a sua enorme maquinaria da burocracia, guerra e os 
meios de comunicação de massa, nós sentimos que a única maneira de preservar é encorajar 
nosso senso de rebelião e desobediência, mesmo que paguemos o preço de mera anarquia e 
niilismo. Todas as ideologias, valores e modos de vida públicos devem ser questionados, ata-
cados. (Jonas Mekas, 1962)
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Existem batalhas 
Colectivo Los Ingrávidos

Total: 62 minutos

Fracking, 35mm e HD, 4’37”, México, 2018

Uma fratura percorre a imagem. A fratura da estratificação. Batalha planetária sobre o corpo 
poroso da terra. Grampos e perfuradoras hidráulicas preparam os filamentos do Capital para 
a grande provação industrial e os estratos, buracos negros, começam a quebrar a molécula 
gigante; sem dúvida, haveria a batalha para aqueles a quem lhes foi tomada a terra? 

Arrecife, HD, 2’,  México, 2018 

A seis braças de profundidade lá está ela, rocha corroída pela negligência. Afloramento panfle-
tário, alívio político em um fundo arenoso trabalhado pela onda de informação. Recife massivo 
em resistência.
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Fracking, de Colectivo Los Ingrávidos
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Atenco 18:00, 16 mm e HDM, 1’, México, 2016

A boca do sol ardente que respira, um pôr do sol que se tornou irrespirável quando a repressão 
do governo apagou as vidas dos povos em resistência, um pôr do sol enquadra um momento, 
prelúdio e repressão instantânea: 06:00 em 3 de maio, 2006.

Batalha, HD, 5’, México, 2018 

Depois do ataque violento que as corporações paramilitares e policiais realizaram em 26 de 
setembro de 2014, o aluno Aldo Gutiérrez Solano permaneceu em coma até hoje. Batalha é um 
breve tributo a uma resistência corporal que trava a contínua batalha contra o poder.

Tryptych, 35mm para HD, 26’, México, 2015

“Tríptico” constitui a exaltação de três figuras históricas em resistência. Soldaderas, Zapatis-
tas e Normalistas coexistem através de uma celebração perceptiva. Tríptico é também uma 
composição cromática que evoca a vitalidade das tarefas diárias de cada uma dessas figuras 
singulares através de uma fractalidade cinematográfica.
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Coyolxauhqui, 16 mm para HD, 10’, México, 2016

Um feminicídio mítico e ritual. A deusa 
Coyolxauhqui, decapitada e desmembrada, fica 
ao sopé da colina do alto de Huitzilopochtli - O 
senhor da guerra governa o destino de um povo. 
É a atualização do feminicídio originário ocorri-
do em tempo mítico e agora evocado nos femi-
nicídios atuais do México contemporâneo, onde 
é outra potência, já não mais mítica senão eco-
nômica e política a que propicia os feminicídios 
cotidianos deixando terríveis vestígios.  

Pedra do Sol, 16mm, 9’, México, 2017

Pedra esculpida em celuloide, rosto em chamas, 
rosto devorado, rosto de adolescente perseguido, 
anos fantasmas, dias circulares, dando no mesmo 
local, no mesmo muro, arde o instante e são um 
só rosto, os sucessivos rostos da chama, todos os 
nomes são um só nome, todos os rostos são um 
só rosto esculpido em transparência fílmica.  

ITZCÓATL, 35mm para HD, 5’, México, 2014

As escamas da serpente refratam um transe e 
suas rachaduras audiovisuais destilam uma invo-
cação. No epicentro as pirâmides acompanham a 
batalha e Itzcóatl, a serpente obsidiana, propaga 
uma exortação: todas as danças contra a morte 
florida.



42



43
Tryptych, de Coletivo Los Ingrávidos
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LEC - Laboratorio Experimental de Cine - México

Somos uma associação dedicada à produção, curadoria e divulgação do cinema experimental. 
Promovemos a imagem em movimento e sua relação com outros formatos artísticos para 
criar um cinema que expande e desafia os limites da linguagem audiovisual convencional. 
Acima de tudo, estamos interessados   em gerar múltiplos discursos baseados na relação entre 
cinema e arte, instalação, performance e arte das novas mídias, media art. 

Atualmente temos uma preocupação especial com o material de arquivo, por isso nos esfor-
çamos para coletar e resgatar esse material para trabalhar com técnicas como a intervenção 
direta no filme (direct to film) ou cinema sem câmera (cameraless cinema). Assim, nos pergun-
tamos se, a partir de uma proposta artística consciente da importância da preservação e da 
recriação, é possível vincular os diferentes atores da experiência do arquivo: artistas, preser-
vadores, arquivistas e comunidade.

Desde 2012, realizamos programas e workshops de cinema experimental, animação e cinema 
expandido em espaços culturais como o Cine Tonalá, la Cebada Arte y Comunidad,  Museo 
del Chopo,  Centro de Cultura Digital,  Museo Tamayo e  Exteresa Arte com o objetivo de 
aproximar esse tipo de cinema de uma audiência que normalmente não tem acesso a outras 
propostas cinematográficas além daquelas exibidas comercialmente. 

Atualmente, estamos planejando a formação de um laboratório de filmes gerenciado por ar-
tistas (laboratório de filmes de artistas) que visa fornecer acesso a conhecimentos, processos 
e tecnologias para a comunidade de criadores e interessados   em cinema experimental.

Curadoria Laboratorio Experimental de Cine (LEC) - México
Programa Amor / Desamor -  Do pessoal ao político 

Com a intenção de abordar as relações humanas como um tema complexo em si mesmo; a 
proximidade com o outro, a visão da alteridade, o respeito pela opinião do outro e a assunção 
de critérios próprios, sentimentos, ansiedade, alegria, dor. Do amor ao ódio, do pessoal ao 
político. Como se desenvolve uma relação entre pessoas ou entre grupos sociais?  Esta cura-
doria trata de obras que têm como eixo fundamental o vínculo afetivo entre pessoas e grupos 
sociais, às vezes em proximidade profunda e às vezes em conflito.
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Programa 1 

Fronterilandia , 77’, EUA, 1995
Dir. Jesse Lerner y Rubén Ortiz Torres 

O título deste filme não se refere a um lugar específico, mas aos espaços onde as culturas 
se entremesclam. O filme mostra que a ‘mestiçagem” não é tanto uma categoria racial, 
como um estado mental que pode ser encontrado na Carolina do Sul, a Chinatown de 
Vancouver, as casas de coleccionadores europeus de arte precolombiana, etc. Lerner e 
Ortiz Torres modelaram um pesadelo perfumado de fragmentos que fazem a cena pós-
colonial: parte documental tradicional, parte curta-metragem turístico, parte cinema 
artístico, parte vídeo musical, parte propaganda inflamatória ou televisão comunitária, 
qualquer descrição mais literal seria uma traição às várias surpresas do filme. Além das 
homenagens a Buñuel e Kenneth Anger, ainda há uma amplidão de sentidos que junta as 
pirâmides astecas e a praça Zocalo na Cidade do México como parte de uma paisagem 
melancólica e surreal povoada por freiras, vatos [jovens da fronteira], combatentes mas-
carados, e cria assim deslocamentos.
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Programa 2

Grabado maguey , 1’27”, México, 2013
Dir. Luna Marán

Sinopse: Vídeo realizado na Sierra Norte do estado de Oaxaca, no cerro sagrado “Zempoaté-
petl” de 3 280 m. Esse cerro é um espaço ritual para a cultura Ayuuk, o povo da língua florida. 
Ao subir a serra encontrei enormes agaves e neles gravados centenas de nomes entrelaçados, 
juntos, de folha em folha. Essa imagem me levou a pensar sobre a necessidade de tornar per-
manente algo fugaz como as emoções, o amor, permanecer para os outros numa folha gravada 
de maguey, gravar, como agora fazem as imagens fotográficas e os vídeos. Em outro sentido, a 
oportunidade de compartilhar uma emoção de dois aos outros. Escrever e deixar lá descansar 
o sentimento que flui como o vento e que talvez seja mais fugaz que a vida das formigas que 
visitam aqueles agaves. E aí o tom de uma canção já bem conhecida me surgiu... gravei na 
folha de um maguey teu nome... continua na minha voz desafinada. A partir daí trabalhei com 
minha querida amiga Ysnaya E. Aguilar o texto da famosa canção para traduzi-la em ayuuk e 
coloquei-a assim, traduzida, no vídeo. Aproveitei para fazer uma reescritura do texto desta que 
foi a primeira canção sobre a necessidade de perpetuar as emoções numa folha no alto de um 
cerro sagrado. Não importa, mas o que chama minha atenção vendo estes belos agaves carre-
gados de textos, é a necessidade de quem subiu o cerro para deixar sua folha marcada, cortada, 
rajada, gravada, para que o impalpável ali permaneça pelos anos, e um dia qualquer, abaixo da 
chuva serrana, possamos ser testemunhas daquilo que é como uma folha viva da história.
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Fin de la existencia de las cosas , 5’40”, México, 2013
Dir. Dalia Huerta Cano

Sinopse: Ficção Super 8, finalizada em digital. O pon-
to de vista de um menino e como ele enfrenta a perda 
de um grande amor. Uma viagem que transita em sua 
mente, sua tristeza e que o levará às lembranças das 
coisas que permaneceram da sua relação intensa, até 
um destino liberador. 

Calypso , 5’11”, México, 2016 
Dir. Annalisa Quagliata 

Sinopse: Inspirada pela Odisea de Homero, esta película cria una reinterpretação queer da 
ninfa Calypso, que mantém Odiseo cativo em sua ilha. Essa interpretação íntima e sensual re-
vela os estados emocionais dos personagens através de gestos sutil e retratos contemplativos, 
que rondam os sentimentos de amor, afeto e abandono.
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Gardel , 3’07”, Argentina, 2016
Dir. Azucena Losana

Sinopse: Montagem de found footage com interven-
ções sobre uma cópia do filme “Cuesta Abajo”.

Las Nubes , 20’38”, México, 2017
Dir. Juan Pablo González

Sinopse: Um camponês conta como sua memória se enevoou 
desde que decidiu deixar de medir o tempo. Sem dúvida, há algo 
de que se lembra com nitidez: a última vez em que viu sua filha. 
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DUO STRANGLOSCOPE NO MÉXICO

ESTRÉIA:
SÓLO UN POCO AQUÍ

Sólo un poco aquí, HD, 5’33, México, 2018
Duo Strangloscope

No espaço vibrante das imagens, os deuses, cada um em seu lugar, vêm até nós através de 
um grito ou por um rosto, e a cor do rosto tem o seu próprio grito; e o grito vale seu peso de 
imagens no espaço em que a vida amadurece.
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LONGAS CONVIDADOS

Nosso Duo Strangloscope apresenta dois longas convidados que compõem uma ar-
ticulação: A Natureza das Imagens x A Natureza Política da Criação Artística. Traços 
do Jardim, de Wolfgang Lehmann, traz uma abordagem do tema natureza composta 
através de imagens reinterpretadas, desconstruídas e refeitas através de técnicas 
de fusão digital num processo contínuo de abstração das imagens, até chegar a uma 
paisagem material, filme, abstração, a própria materialidade da imagem fílmica.   
Prelúdio da Fúria, de Gilvan Barreto, nos coloca um painel de trabalhos de diferentes 
artistas visuais em enfrentamento com a situação política atual brasileira, compon-
do um filme sobre a natureza política da arte contemporânea. 

TRACES OF GARDEN (TRAÇOS DO JARDIM)
HD, 71’12”, Suécia/Alemanha, 2014-16
Dir. Wolfgang Lehmann
Música: Ralf Freudenberger
Com: Amparo Tamayan e Shichiro Ozu

Sinopse: Uma pintura no tempo. No foco do trabalho, está o tempo de ver e as cores, 
formas e as transições das fusões de imagens. O poder da imagem em movimento é 
que nos fala diretamente sem a mediação das palavras. Vemos um jardim paisagís-
tico, talvez mais um tipo de floresta, um casal amoroso e uma ilha em algum lugar 
no vasto mar. Uma Imaginação. Um jardim é um espaço planejado e projetado, ge-
ralmente destinado a prazeres ao ar livre para os sentidos - um prazer da elegância 
da natureza e das plantas. A cena de amor é repetida constantemente em pequenas 
variações, mas nunca chega ao fim. O material utilizado para servir de ponto de par-
tida para o filme foi gravado parcialmente documentário e parcialmente encenado e, 
em seguida, sobreposto, copiado, filmado novamente e sobreposto novamente até a 
decomposição e a formação de  camadas de imagens.

Meu objetivo era uma fusão. Algumas das imagens ainda são reconhecíveis, outras 
se tornaram puramente abstratas.

TRACES OF GARDEN é basicamente um trabalho que dá ao espectador a respon-
sabilidade pela percepção sensorial, o que ela faz dela; requer um público ativo, sa-
bendo que todos na platéia são indivíduos e possuem experiências diferentes, todos 
constroem sua própria subjetividade, ou seja, fazem suas próprias interpretações e 
têm suas próprias experiências, interpretadas através da própria subjetividade.

Wolfgang Lehmann
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Traces of Garden, de Wolfgang Lehmann
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PRELÚDIO DA FÚRIA
HD, 60’, Brasil, 2018 
Dir. Gilvan Barreto
Dir. de Fotografia: Leo Caobelli
Dir. Musical: Pupillo
Jaraguá Produções (Carol Ferreira e Luiz Barbosa)
Montagem de Fabian Remy e Natara Ney

Sinopse: “A História é contada por imagens e sons de dor e da fúria”. A frase, dita no 
idioma matriz do indígena Kamikia Kinsedje, norteia o documentário Prelúdio da 
Fúria, primeiro filme do fotógrafo e artista visual pernambucano Gilvan Barreto 
(Pernambuco, 1973). 

O documentário articula um diálogo entre a obra e as experiências de oito fotó-
grafos e artistas visuais brasileiros ou radicados no país. Adelaide Ivánova (Recife/
Berlim), Bruno Morais/Coletivo Pandilla (RJ), Hirosuke Kitamura (Japão/Bahia), 
João Castilho (MG), Kamikia Kisedje (MT), Leo Caobelli/Coletivo Garapa (SP/RS), 
Lourival Cuquinha/Aparelhamento (PE/SP) e Virginia de Medeiros (BA/SP) parti-
lham suas interpretações para o cotidiano de brutal violência, contradição e vulne-
rabilidade que se naturalizou na sociedade, em especial nos espaços ocupados por 
cidadãos que se tornaram invisíveis a partir de contínuos movimentos de exclusão.

A força motriz do trabalho dos artistas é alinhavada ao contexto de convulsão ge-
neralizada que envelopou o Brasil em 2015 e 2016. Confrontando a vivência subje-
tiva e estética dos processos criativos de cada um com a turbulência que atraves-
sou o país no último biênio, Prelúdio da Fúria enfeixa arte, política e imagens de 
resistência.

Com trabalhos de Adelaide Ivánova (Recife/Berlim), Bruno Morais/Coletivo Pan-
dilla (RJ), Hirosuke Kitamura (Japão/Bahia), João Castilho (MG), Kamikia Kisedje 
(MT), Leo Caobelli/Coletivo Garapa (SP/RS), Lourival Cuquinha/Aparelhamento 
(PE/SP) e Virginia de Medeiros (BA/SP).

Músicas de Cabelo (RJ), Carlos Trilha, Edgard Pererê, Fernando Catatau (CE), Fred 
Zeroquatro (PE), Karina Buhr (PE/SP), Marcelo Yuka (RJ), Marcia Castro (BA/SP).
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Prelúdio da Fúria, de Gilvan Barreto
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PROJEÇÃO EM SUPER 8

DUO STRANGLOSCOPE EM ESTRÉIA
MOVIMENTO

Movimento, Super 8, 3’22”, 2018 
Duo Strangloscope

Sinopse: Investiga como nossos corpos respondem/falam nos ambientes artísticos e de luta e 
ação social  nas ruas no atual desgoverno das coisas.   Num balé corpóreo, as imagens jogam 
com os movimentos de contra-ataque, resistência, rebeldia, buscando responder às atuais cri-
ses globais e locais, às voltas ultraconservadoras, às políticas migratórias, aos “golpes legais” 
do Brasil, ao extermínio de minorias e de seus representantes, ao racismo, ao ódio de classe e 
à xenofobia.
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PROGRAMA NACIONAL 

“without the pit and without the pendulum”, Video- digital art, 4’20”,  
Florianópolis (Brasil), 2018

Realização: Ateliê Digital O Sitio - Concepção: Juliana Hoffmann e Kaue Costa 
Programação: Kaue Costa Video - Digital Art 

Sinopse: Vídeo composto por uma animação programada digitalmente, tendo 
como ponto de partida a fotografia de um trabalho de impressão, costura e 
perfuração sobre páginas de livros antigos da artista visual Juliana Hoffmann.
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Absenteísmo, 10’27”, Florianópolis (Brasil), 2017
Rafael Campagnaro

Sinopse: O vídeo integra minha pesquisa, que atualmente tem como eixo principal questões 
relacionadas ao corpo nu masculino. Um corpo entendido de forma ampla, que está em cons-
tante processo de transformação. Um corpo que já nasceu ruído. “Meu corpo é o contrário de 
uma utopia, é o que jamais se encontra sob outro céu, lugar ao qual estou condenado”. Um 
corpo ruidoso, enigmático, inquieto, fragilizado pela contemporanei- dade e desgastado pela 
já fragmentada história da arte.
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Dissimulados, Video-digital art, 2’57”, Brasil, 2016
Dir. Rodrigo Faustini

Sinopse: Dis-simulação: a encenação que corroborou o golpe político brasileiro, co-
reografada nos telejornais, é arruinada por outra manipulação, a nível de sinal. Pixels 
convulsivos irrompem nessa abstração da política em teatro televisivo para expor a re-
tórica da grande mídia brasileira em sua imagem lacunar, monstruosa e regurgitante.
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Supercomplexo Metropolitano Expandido, Video-digital art, 7’34”, Brasil, 2018
Dir. Guerreiro do Divino Amor

Sinopse: O Supercomplexo Metropolitano Expandido é uma máquina superficcional de poder, 
sucesso e expansão. Ela se articula em torno de vários núcleos magnéticos superficcionais 
interligados por superdutos e supervórtices. 

O combustível que alimenta a máquina supercomplexa é extraído diretamente de seu subsolo, 
composto pela superescravidão. Ela é refinada num processo de supernormalização, fundida 
com a força supernordestina. O supercombustível é atraído para os centros da supermáquina 
pelo superimã da roda da fortuna e descartado para as regiões superperiféricas supercomple-
xas em virtude da força centrífuga. 

A atividade supercomplexa é norteada pela roda da fortuna.

As portas da esperança se abrem com a frequência do eclipse.

O supercomplexo é uma máquina de sintetizar o mundo, incoporando todas as épocas, civili-
zações, e etapas da cadeia produtiva, o superprimeiro e o superterceiro mundo, interligando-
se por uma infinidade de supervórtices espaciotemporais com todas as épocas do pré-cobri-
mento ao pós-apocalipse e todos os lugares e civilizações do superplaneta.
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O Superimpério aciona o supervetor sudoeste, que se alastra através do tempo à procura de 
terras virgens para modelar a máquina à sua imagem. Sob a força de seus raios, o território se 
desprende e levita formando ilhas supervalorizadas habitadas por civilizações supersuperio-
res superpálidas. O Superimpério desenvolve várias estratégias como a chuva de diamantes 
superespeculativos e o fogo superpaulista, para a reconquista dos territórios dominados pela 
supergaláxia.

As estruturas de poder supercomplexas são controladas a partir dos Jardins e Florestas su-
pergenealógicas suspensas, que atuam na construção de uma superegrégora em diversas ca-
madas e capítulos interligados, começando pelos indígenas supercristianizados, as superban-
deiras, os superbarões, e para mais além os superimigrantes.

Fincando suas super-raízes, onde correm os supersangues, eles delimitam um território sim-
bólico e físico superpálido, constituído por um simulacro da supereuropa com um espírito 
superempreendedor. As superfamílias controlam as supermídias, que funcionam como lubri-
ficantes da supermáquina. 

O imaginário e a sensação do superpoder são potencializados pelas supercarreiras.

Acoplada atrás do supercomplexo se encontra a máquina superdivina, de estrutura similar. A 
força superdivina é multifuncional: fluido superenergético na ascensão dos patamares supere-
conômicos supercomplexos, funciona também como superanalgésico e assegura a superobe-
diência da população supercomplexa, assim garantindo o bom funcionamento da supermáquina.
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Supercomplexo Metropolitano Expandido, de Guerreiro do Divino Amor
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PROGRAMA INTERNACIONAL

OROGENESIS , HD, 7’52”K, 2016 
Dir. Boris Labbé 
Music: Daniele Ghisi 
Intro: Chanteurs montagnards de Lourdes, Se Canti

Sinopse: Orogenesis é “uma viagem 
à abstração, como uma hipótese so-
bre como as montanhas poderiam 
ter sido formadas”. O trabalho é 
um ciclo audiovisual em evolução, 
com foco na paisagem. Gerado com 
imagens de satélite e modelos 3D 
do Google Earth, bem como através 
de um sistema de processamento 
digital de imagens, o vídeo mostra 
uma vista aérea de uma cadeia de 
montanhas que sofre múltiplas me-
tamorfoses. A paisagem sonora ele-
trônica em camadas da obra, criada 
pelo compositor italiano Daniele 
Ghisi, dá ressonância às animações 
em vídeo de Boris Labbé.
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Intertropical Vision (Visão Intertropical), 16mm, 4’, Espanha-Venezuela, 2018 
Dir. Adriana Vila Guevara

Sinopse: Em oposição à padronização de um ponto de vista único e hegemônico, 
nos trópicos “o centro” não representa o todo. É apenas o ponto de partida para 
um poderoso espectro de visões. Esta é uma viagem ao núcleo de sua condição 
múltipla e indomável.
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Taylor Creek, HD, 2’20”, Canadá, 2017
Dir. Dan Browne

Sinopse: Notas para uma visão baseada em compostagem.
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Magic Wand (Varinha Mágica), HD, 2’58”, 2009 
Jesse McLean

Este vídeo (juntamente com Clone e Marching Ants) foi instalado em conjunto como parte de 
uma exposição individual intitulada Invisible Tracks. No trabalho, uma variedade de imagens 
recentes do Iraque, todas extraídas de fontes variadas da internet, são separadas, borradas, 
apagadas, delineadas e remontadas em um esforço para negociar a relação complicada dos 
espectadores com a empatia. A estrutura subjacente do aplicativo Adobe Photoshop, software 
popular usado para retocar e manipular imagens fotográficas, é revelada pela representação 
de várias ferramentas utilizadas, como o seletor de varinha mágica, a ferramenta clone e os 
planos de fundo xadrez que indicam transparência. Usadas para ajustar a imagem antes de 
sua apresentação final (o gesto final é chamado de “achatamento”) e normalmente ocultas, es-
sas ferramentas são incorporadas às imagens, um lembrete de que essas imagens podem ser 
alteradas continuamente, da composição escolhida do fotojornalista, ao método usado para 
implantar as imagens, para a mão do artista, eu mesma.
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The Stream VIII, HD, 6’54”, Japão, 2018
Dir. Hiroya Sakurai 

Sinopse: Nos cursos de água feitos pelo homem nos arrozais, a água 
na natureza deve seguir regras artificiais, dando origem a uma nova 
forma de beleza distinta do estado natural. Esta obra é um balé que 
utiliza o som e o movimento das algas e da água nesse ambiente.
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Entre Relacionamento e Uso (Between Relating And Use), 16mm, gravador a laser, 
Ektachrome, 9’, Argentina/EUA, 2018
Dir. Nazli Dinçel

Sinopse: Tomando emprestado palavras de “Transnational Object” de Laura Mark e 
“Transitional Object” de DW Winnicott, este filme é uma tentativa de fazer um traba-
lho ético em uma terra estrangeira. Transitando de assumir a posição de etnógrafo, 
nos viramos e exploramos o lado interior, sobre como nós usamos nossos amantes.
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Meridian Plain (Planície Meridiana), 2k vídeo, 18’, EUA, 2016
Conceito / Edição / Design de Som - Laura Kraning

Sinopse: Na paisagem única do filme Meridian Plain, centenas de milhares de fotos - de pano-
râmicas a fotos macro - mostram um território totalmente desconhecido. MERIDIAN PLAIN 
mapeia uma enigmática paisagem distante escavada numa pesquisa exaustiva de centenas de 
milhares de imagens de arquivo, prevendo visões de um possível futuro, transmitidas de um 
olho mecânico.

O trabalho de edição de Kraning dá vida ao semideserto ostensivamente morto neste pequeno 
documentário que revela um cenário possível para o futuro. Meridian Plain é um emocionante 
relato em primeira mão de uma expedição em uma terra empoeirada incógnita.
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White Trash (Lixo Branco), HD, 2’35, Argentina, 2018 
Dir. Jeff Zorrilla

Sinopse: Graffiti cinemático. Um desfiguramento da imagem da normalidade 
vendida ao público em massa. Nós manipulamos essas imagens para expressar 
nossa reação visceral como cineastas e artistas à posse de Donald Trump como 
Presidente dos Estados Unidos. Desfecho desastroso, porém lógico, de um sis-
tema que está finalmente implodindo diante de nossos olhos.
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NN, 16mm, 2’30”, Argentina, 2017 
Dir. Pablo Mazzolo 

Sinopse: NN - Nomen nescio (latim para “sem nome”), uma pessoa cujo nome é desconhecido.

O filme se desenvolve entre o espectro de cidadãos desaparecidos desde a última ditadura mi-
litar na Argentina (1976-1982), visando a uma reflexão sobre o sujeito humano como anônimo.

O filme reanima filmagens quadro a quadro de um jornal argentino.

Trabalho realizado como parte da série Sucessos Argentinos (2014), organizada pelo Museu de 
Cinema Pablo Duckrós Hickens. Finalizado em 16mm em 2017.

O filme reflete sobre o anonimato do sujeito, em torno do fantasma dos desaparecimentos 
pela ditadura militar na Argentina.
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PROGRAMA NOCTILUCASCREEN 

NoctilucaScreen Project: 
Natureza Política
65min

Diante dos constrangimentos ecológicos atuais não podemos nos dar mais ao luxo de querer 
separar a palavra “Natureza” de sua dobra “Cultura”. Vivemos num complexo e fluxo Natu-
rezaCultura, cujos gradientes de diferenciação na sua incessante modulação definem uma 
política, ou para ser mais precisos, uma cosmopolitica, isto é, tensões de relação de forças 
entre corpos humanos e não-humanos. Essas tensões em boa medida se dão na disputa entre 
matrizes perceptivas que sintonizam em maior ou menor grau tonalidades do cosmos que 
se escoam na percepção. Um outro do outro que mantém vivo na percepção o processo de 
heterogênese que impede a estabilização de uma única NaturezaCultura. Falamos aqui de um 
cinema que nas suas experimentações afirma não um universo, mas o fato de que vivemos 
num multiverso, num entre-mundos. Dali que não seja uma surpresa que este cinema poten-
cialize sua expressão em aliança com os gestos da antropologia, pois abrir e fazer diversa à 
percepção são também gestos de abertura do humano, de manter aberta a pergunta pelo que 
este pode. Nem o complexo NaturezaCultura, nem a cosmopolítica da imagem que deste se 
desprende no cinema, nem o humano são algo já dado, mas sim um infindável processo de 
experimentação. Processos que insistimos em explorar no projeto curatorial NoctilucaScreen, 
uma parceria entre hambre | espacio cine experimental e a Revista ClimaCom, que por entre 
os filmes aqui propostos aspira não a responder, mas a complicar e fazer mais rico este campo 
problemático.

Sebastian Wiedemann 
Curador
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Tratado do ter a ver,  HD, 18min,  
Brasil, 2015
Dir. Evelyn Schuler e Alfredo Zea

Sinopse: Trata-se de um ensaio audiovi-
sual a partir de motivos Waiwai. Imagens 
e palavras são aqui rodeios em torno a 
potência das partes e da fórmula - tão fa-
miliar e tão estranha - do ter a ver.

Where to sit at the dinner table?, HD, 28min, 
Portugal, 2013 
Dir. Pedro Neves Marques

Sinopse: O filme apresenta um exercício especu-
lativo sobre a relação entre teorias ecológicas e 
modelos sociológicos, econômicos e de gestão. 
Tais reflexões se intercalam com os contos so-
bre o ritual da antropofagia no Brasil do início 
do século XVI, cujo imaginário define as imagens 
visuais do filme, seja microfilme de livros e gra-
vuras, seja material museológico e gráfico sobre 
as sociocosmologias ameríndias.
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A Film, Reclaimed, HD, 19min, Brasil/França, 2015
Dir. Ana Vaz & Tristan Bera

Sinopse: A crise ecológica é uma crise política, econômica e social. Também é cinematográfi-
ca, pois o cinema coincide, historicamente e de maneira crítica e descritiva, com o desenvolvi-
mento do Antropoceno. A Film, Reclaimed foi realizado para a abertura de uma pré-simulação 
do evento COP21 em Paris. Trata-se de uma conversa, um ensaio que aborda a crise terrestre 
sob o perspectiva dos belos e terríveis filmes que a têm acompanhado.

CURADOR SEBASTIAN WIEDEMANN

Sebastian Wiedemann, colombiano, é cineasta-pesquisador, investiga a interseção entre cine-
ma experimental e filosofia, defendendo a possibilidade de um pensamento-cinema que vaza 
superfícies de expressão entre escrita, curadoria e realização. Atualmente realiza estudos 
doutorais no campo da filosofia da imagem a partir de processos experimentais de resear-
ch-creation na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). É editor e curador em Ham-
bre | espacio cine experimental, onde mais recentemente editou o livro La Radicalidad de la 
Imagen (2016) e leva adiante o projeto curatorial NoctilucaScreen em parceria com a Revista 
ClimaCom. Seus filmes já foram apresentados em galerias e mostras internacionais das Amé-
ricas, Europa e Ásia e já recebeu retrospectivas na Cinemateca MAM-Rio de Janeiro (2015), no 
Museu de Arte Moderna de Medellín-Colômbia (2016), no Museu La Neomudéjar de Madri-Es-
panha (2016) e no Festival CineAutopsia de Bogotá-Colômbia (2017). Desde 2016, compõe, com 
Susana Dias, o Orssarara Atelier-Collective. http://swiedemann.tumblr.com
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Senador
Instalação de Lourival Cuquinha
Obra com urna, vídeo e outras coisinhas
Vídeo: Socialidade (ou Chora Geddel)
Vídeo de domínio público circulante na  
deepweb e em redes sociais projetado  
sobre parede. 02:37
Local: Entrada da Sala de Cinema do CIC
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VAZIOS HABITADOS 
PAISAGEM SONORA E VISUAL EM VÍDEO
HD
Duo Strangloscope

Sinopse: Através da experiência de vivência de quatro artistas numa abordagem da paisagem 
circundante de forma processual e conectada com o ambiente, Vazios Habitados busca des-
crever os questionamentos destes atravessamentos da matéria corpo da paisagem e da luz, da 
imagem e do pensamento, do sensível e do intransfigurável. E assim, potencializar também 
no espectador, ouvinte, o compartilhamento impossível de um universo de sentidos neste 
sensível compartilhado das imagens e dos sons experimentais vividos nas paisagens sonoras 
e imagéticas do Recôncavo Baiano.

A partir da construção de uma escuta e visão da paisagem, alterar, mediante projeção e cria-
ção de efeitos sonoros e luminosos sobre a paisagem, acrescentando-lhe mais porosidade, 
transparência, recortes, fendas e inserções do que aquelas que o tempo já havia lhe propor-
cionado. Ou seja, fazer com que a sensibilidade e criação artística audiovisual produza efeitos 
sobre a paisagem da ordem do tempo e do movimento, da ordem do cinema.

Local: Sala de Vídeo do MASC
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PERFORMANCES
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PERFORMANCE

Vídeo/performance Clelia Mello 
Na entrada do CIC

IMAGEM DA PERFORMANCE DE CLELIA MELLO
SILÊNCIO, 3’11”, HD, Florianópolis (Brasil), 2018
Versão performance: 15 minutos
Dir. Clelia Mello

Sinopse: Em 14 de setembro de 2017, a Universidade Federal de Santa Catarina foi sur-
preendida com a invasão da polícia federal e a prisão de professores e servidores, inclusive 
do reitor Luiz Carlos Cancellier de Olivo que se suicidou duas semanas depois devido à 
humilhação pública de um espetáculo midiático sem precedentes. A partir da operação 
policial, por dois meses capturei imagens de manchetes, jornais, vídeos, sites e páginas da 
internet, onde as mesmos textos e imagens foram reproduzidas em grande quantidade. 
Editadas vertiginosamente, não há repetição na edição, nem tentativas de filtrar as mensa-
gens ou impor um posicionamento a priori. A ideia é que cada um possa fazer seu próprio 
balanço e sua própria síntese dos elementos que se interligam na tragédia. 

Clelia Mello é artivista, pesquisadora e professora no Curso de Cinema da Universidade 
Federal Santa Catariana. Instalações, performances imagéticas e ensaios audiovisuais são 
vertentes centrais e interdependentes de sua atividade artística. Sua produção tem sido 
apresentada em exposições, eventos e mostras no Brasil e no exterior. É professora do De-
partamento de Artes da Universidade Federal de Santa Catarina e coordenadora do grupo 
de pesquisa “Artes e mestiçagens poéticas”.

Desde os anos 90, tem participado de mostras, salões e exposições que se dão em espa-
ços urbanos ou institucionais, tais como Museu Victor Meirelles (SC); Fundação BADESC 
(SC); Museu Catarinense (SC); Museu da Imagem e do Som – MIS (SC) | MIS (SP); Arquivo 
Público e Histórico de Rio Claro (SP); Museu de Arte Contemporânea – MAC (GO), MAC 
Campinas (SP); Galeria de Artes da UNICAMP (SP); The International Communications 
Film & Video Competition (EUA); Tokyo Video Festival (Japão); Salão de Artes Plásticas de 
Americana (SP); Salão de Artes Audiovisuais do Recôncavo Baiano (BA) e Panorama da Arte 
Brasileira - MAM (SP).
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PULSO INTRUSO

“Todo discurso é político, toda política pode ser desarticulada. Imbatível à morte, as ideias”. De 
acordo con a temática da mostra Natureza Política, Moira Lacowicz e Leonardo Zito apresen-
tam especialmente uma performance em 16mm e Super 8mm intitulada “Pulso Intruso”. Uti-
lizando material found footage documental: experimentos médicos com corações humanos e 
registros deteriorados de propaganda política argentina dos anos 70, combinam em uma só 
peça a condição biológica e finita da vida atravessada sempre por um contexto social externo 
instável, que afeta diretamente as condições de existência individuais e coletivas. Diante da 
intrusão, o pulso se mantém firme, em constante grito de liberdade.

Performance de Moira Lacowicz e Leonardo Zito
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Planetário Natureza Expandida

Performance de interação entre manipulação de objetos óticos, água, som-
bras e movimentos sobre as imagens retroprojetadas de paisagens fotogra-
fadas durante o projeto Vazios Habitados, na Chapada Diamantina.

Performers: Duo Strangloscope, Felipe Vernizzi e Rodrigo Ramos
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OFICINA
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Oficina de Intervenção Direta Sobre Super 8
Moira Lacowicz & Leonardo Zito

Proposta de Oficina

A Oficina de Intervenção Direta Sobre Super 8 foi criada em 2015. Sua principal finalidade é 
a de aproximar aos novos participantes o conhecimento e realização de peças audiovisuais 
utilizando técnicas de intervenção em película. 

A intervenção em película pode ser considerada como uma disciplina híbrida que envolve a 
exploração pictórica ligada a processos mecânicos e químicos inerentes à criação fotográfica/ 
cinematográfica. A partir de técnicas artesanais e plásticas, aplicadas diretamente sobre a 
película, é possível gerar uma ampla gama de efeitos óticos: abstrações, texturas, sobreim-
pressões, remontagens ou distorções precisas sobre cada fotograma. 

Ao serem projetadas, as intervenções são ampliadas em luz, tempo e movimento, adquirindo 
padrões rítmicos inesperados, novas reações e variações cromáticas/luminosas. A disciplina 
denominada Cinema sem Cêmera, é voltada aos princípios experimentais básicos para gerar 
imagens e dialoga com múltiplas técnicas: cianotipia, raiografia, ou exposição por contato, 
fotografia estenopéica, desenho e pintura, estêncil, colagem ou animação tradicional.

Público: vagas para 8 alunos acima de 15 anos de idade
Gratuito
Local: Sala do MIS/SC

Moira Lacowicz (1992), Fraiburgo, SC, Brasil 

Vive e trabalha em Buenos Aires, Argentina. Academia Internacional de Ci-
nema (Sao Paulo, BR), Comunicação Social na Universidade Positivo (Curiti-
ba, BR) Fundacion Universidad del Cine (Buenos Aires, AR). Trabalha como 
voluntaria na cineteca do Museo del Cine Pablo Dúcros Hicken. Adepta da 
abolição e anarquização dos meios e suportes específicos de criação, desde 
2017 explora as possibilidades do cinema analógico através de processo al-
ternativos.

Leonardo Zito (1989), Adrogue, GBA, Argentina

Realizador audiovisual em múltiplos formatos. Promotor da filosofia DIY 
e da criação como experiência  libertadora em todos os sentidos possí-
veis. Seus filmes têm sido projetados em diversos países como Argentina, 
México, Brasil, Colômbia, Peru, Equador, Espanha, Itália, Estados Unidos, 
Canadá, Alemanha, França, Índia e Japão. Vive e trabalha em Buenos Aires.
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Dia 15 de setembro

17h — 
Masterclass Giselle Beiguelmann
Local: O Sítio Coworking – Lagoa

Dia 17 de setembro

15h —
Masterclass Lourival Cuquinha
Local: Sala de Projeção do Curso de Cinema 
da UFSC - CCE - Bloco D - sala 108

Dia 18 de setembro

18h — 
Abertura da exposição Vazios Habitados 
Local: MIS/SC

18h30 —
Performance
Planetário Natureza Expandida
Performance Duo Strangloscope e dos 
artistas Felipe Vernizzi e Rodrigo Ramos
Local: MIS/SC

19h — 
Abertura Mostra Strangloscope  
Natureza Política
Local: Sala de Cinema do CIC

19h15 — 
Sessão Homenagem a Josephine Massarella 
(42 minutos)

Green Dream, 16mm, 23min, Canadá, 1994
Josephine Massarella

Light Study, 16mm, 12’30, Canadá, 2013
Josephine Massarella

165708, 16mm, 6’37”, Canadá, 2017
Josephine Massarella

20h — 
Performance de Cine Expandido (15’)
PULSO INTRUSO
Performance de Moira Lacowicz  
e Leonardo Zito
Local: Sala de Cinema do CIC

20h15 — 
Estréia de Vazios Habitados (20min)
Duo Strangloscope
Debate sobre o filme e sobre 
a exposição com os artistas
Local: Sala de Cinema do CIC

21h — 
Programa de longa-metragem
Local: Sala de Cinema do CIC

TRAÇOS DO JARDIM  
(TRACES OF GARDEN)
HD, 71’12”, Suécia/Alemanha, 2014-16
Dir. Wolfgang Lehmann
Música: Ralf Freudenberger
Com Amparo Tamayan e Shichiro Ozu
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Dia 19 de setembro

PROGRAMAÇÃO DE FILMES MEXICANOS

17h30 — 
PROGRAMA HOMENAGEM AO MÉXICO
Local: Sala de Cinema do CIC

Estréia curta-metragem  
Solo un instante aquí 
Duo Strangloscope – México – abril 2018

Curadoria ULTRAcinema: 

El Verano de Paul
Dir. Sandra Loewe (México, 2014), 3 min.

Nahuales
Dir. Ñiña Fea (México, 2017), 2 min.

Adios a la licuadora
Dir. Don  Anahí (México, 2016), 8 min.

Ñores (sin señalar)
Dir. Annalisa D. Quagliata (México, 2016),  
3 min.

Untitled, subtitled 
Dir. Antonio Arango Vázquez (México, 2014), 
8 min.

Los Animales Lógicos 
Dir. Armando Navarro (México -2013), 12 
min.
Selección Oficial 2015

Kukulkán (Eclipses capítulo 1) 
Dir. Jorge Bordello (México -2015), 8 min.

Stitches 
Dir. Alonso Yañez (México -2015), 6 min.

Materia Oscura 
Dir. Bruno Varela (México, 2016), 9 min.

Origen de la familia y la propiedad  
privada en estado fílmico
Dir. Daniel Valdez Puertos, (México, 2017), 4 min.

19h00 — 
PROGRAMA DE FILMES EXPERIMENTAIS 
MEXICANOS CURADORIA LEC
Local: Sala de Cinema do CIC

Programa 1
Fronterilandia, 77min, EUA, 1995
Dir.  Jesse Lerner y Rubén Ortiz Torres
 

20h30 — 
PROGRAMA DE FILMES EXPERIMENTAIS  
DO COLECTIVO LOS INGRÁVIDOS, MÉXICO
Local: Sala de Cinema do CIC

PROGRAMA: HAY BATALLAS |  
COLECTIVO LOS INGRÁVIDOS 
Total: 62 minutos

Fracking, 35mm & HD, 4’, México, 2018 
Colectivo Los Ingrávidos 

Arrecife, HD , 2’, México, 2018
Colectivo Los Ingrávidos 

Atenco 6pm, 16mm & HD, México, 2016
Colectivo Los Ingrávidos 

Batalla, HD, 5’, México, 2018
Colectivo Los Ingrávidos 
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Tryptych, 35mm a HD, 26’, México, 2015
Colectivo Los Ingrávidos 

Coyolxauhqui, 16mm a HD, 10’, México, 2017
Colectivo Los Ingrávidos 

Piedra de Sol, 16mm, 9’, México, 2017
Colectivo Los Ingrávidos 

ITZCÓATL, 35mm to HD, 5’, México, 2014
Colectivo Los Ingrávidos 

21h45 —
PROGRAMA DE FILMES  
EXPERIMENTAIS MEXICANOS  
Curadoria LEC (35’)

Programa 2
Grabado maguey, 1’27”,  México, 2013
Dir. Luna Marán

Fin de la existencia de las cosas, 5’40”, 
México, 2013 
Dir. Dalia Huerta Cano

Calypso, 5’11”, México, 2016 
Dir. Annalisa Quagliata 

Gardel, 3’07”, Argentina, 2016
Dir. Azucena Losana 

Las Nubes, 20’38”, México, 2017
Dir. Juan Pablo González

Dia 20 de setembro

14h —
Oficina de Intervenção Direta Sobre Super 8
Moira Lacowicz & Leonardo Zito
Local: Sala de Oficina do MIS

18h — 
PROGRAMA NACIONAL (30min) 

Local: Sala de Cinema do CIC

PROJEÇÃO EM SUPER 8
Estréia do curta-metragem experimental 
Movimento, Super 8,  3’22”, 2018
Duo Strangloscope

PROJEÇÕES EM DIGITAL:

“without the pit and without the pendulum”, 
Video-digital art, 4’20”, 2018
Juliana Hoffman

Absentismo, 10’27”, Florianópolis (Brasil), 2017
Rafael Campagnaro

Dissimulados (2016), Video-digital art, 2’57, 2016
Rodrigo Faustini

Supercomplexo Metropolitano Expandido
Video-digital art, 7’34, 2018
Dir. Guerreiro do Divino Amor
Debate após a sessão com os  
realizadores presentes

89



90

19h — 
Estréia em Florianópolis  
de Prelúdio da Fúria, digital, 60’, 2018
Dir. Gilvan Barreto

20h — 
Performance SILÊNCIO 

Clelia Mello, na entrada do CIC (15min)

20h15 —
PROGRAMA INTERNACIONAL (52min)
Local: Sala de Cinema do CIC

OROGENESIS , HD, 7’52”K, 2016 
Dir. Boris Labbé

Intertropical Vision, 16mm, 4’,  
Espanha/Venezuela, 2018 
Dir. Adriana Vila Guevara 

Taylor Creek, HD, 2’20”, Canadá, 2017 
Dir. Dan Browne

Magic Wand, 2’58”, EUA, 2009
Dir. Jesse McLean

The Stream VIII, 6’54”, Japão, 2018
Dir. Hiroya Sakurai 

Between Relating and Use  
(Entre Relacionamento e Uso), 16mm, 
gravador a laser, Ektachrome, 9’,  
Argentina/EUA, 2018
Dir. Nazli Dinçel

Planície Meridiana (Meridian Plain),  
2k vídeo, 18’, EUA, 2016
Conceito, Edição e Design de Som  
Laura Kraning  

Lixo Branco (White Trash), HD, 2’35, 
Argentina, 2018 
Dir. Jeff Zorrilla   

NN, 16mm, 2’30”, Argentina, 2017 
Dir. Pablo Mazzolo 

21h30 —   
PROGRAMA NOCTILUCA SCREEN (65min)
Curadoria Sebastian Wiedemann
Local: Sala de Cinema do CIC

Tratado do ter a ver, HD, 18, Brasil, 2015 
Dir. Evelyn Schuler e Alfredo Zea  

Where to sit at the dinner table?,  
HD, 28, Portugal, 2013 
Dir. Pedro Neves Marques   

A Film, Reclaimed, HD, 19min,  
Brasil/França, 2015 
Dir. Ana Vaz & Tristan Bera

22h40 — 
ENCERRAMENTO DA MOSTRA
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