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A partir de Filme-Vídeo: Imagens em movimento,

em suas formas híbridas, expõe modificações em curso nos

Imagens em Fricção propomos uma reflexão sobre fazeres

modos de produção, formas de pensabilidade e regimes de

e obras que, guiadas por inconformismo ou curiosidade

visibilidade das imagens. De que modo certas experiências,

inconsciente, trabalham em um tensionamento entre artes

amalgamadas entre cinema e artes visuais, nos permitem

visuais, cinema e poesia, proporcionando uma experiência

colocar em perspectiva as histórias das técnicas, das

estética por variados modos de apresentação e exposição.

imagens técnicas e das imagens em movimento?

Das experiências expandidas que formam o eixo de

Entre imagens novas e novos usos de imagens de

interesse do evento estão: outros cinemas, vídeos e filmes

todos os tempos, este colóquio busca privilegiar abordagens

experimentais, cinemas de arte, cinemas de exposições, cine

múltiplas – estética, histórica, filosófica, linguística, artística,

e videoinstalações.

sociológica, política, econômica, etc. –, abrindo diálogos

Nos perguntamos em que medida as obras que
testemunham fricções entre cinema, artes visuais e

naturais e da tecnologia.

arte contemporânea seriam situações exemplares para

Pela colaboração de um grupo franco-greco-

pensarmos tanto o estatuto da imagem em movimento na

brasileiro de pesquisadores e artistas, nos esforçamos para

contemporaneidade, como também os desdobramentos

fazer avançar os debates iniciados a partir dos anos 1960-

poéticos e estéticos, éticos e filosóficos, políticos e culturais...

70, aqueles centrados nas supostas e recíprocas rupturas,

tanto do audiovisual em particular como das artes em geral.

experimentalismos e alargamentos provocados pelas

Nos interrogamos ainda em que medida o audiovisual,
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inter e transdisciplinares com as ciências humanas, sociais,

fricções entre cinema e as artes visuais.
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CONFERÊNCIA 1

LA FRICTION CRÉATRICE
François Soulages
Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis
Institut national d’histoire de l’art (INHA), France
soulagesfrancois@gmail.com

RESUMÉ
Bien sûr, il y a des vidéos sans-art – d’ailleurs, pour combien de temps ?
dans la mesure où elles peuvent toujours émigrer, volontairement ou non,
dans le domaine de l’art (celui des créateurs et des récepteurs, et non
celui des marchands et des acheteurs). En effet, eu égard à la pluralité
des formats et des usages, les vidéos sont aisément les matières ou les
matériaux de l’art-contemporain. Et le mélange, soit interne à une vidéo,
soit externe, c’est-à-dire en rapport avec d’autres vidéos, engendre des
frictions. Et c’est là où c’est intéressant. Mieux, qui désire pratiquer un
faire dont l’horizon est la création, va frictionner les images et les vidéos.
Donc la création, ou du moins son projet ou son désir, appelle à la friction.
Alors, la friction opère un triple décentrement : décentrement de l’objet
appelé œuvre, du sujet créateur qui se perd pour se retrouver ailleurs et
pas au centre, du sujet récepteur qui s’expérimente comme sujet créateur
décentré. Alors, cette friction articulée à ce triple décentrement est
une condition de possibilité d’une poétique : valeur suprême ? La fiction
permet d’être non pas face à, ni à côté de, mais auprès de.

MOTS-CLÉS
Vidéo; Matériau; Décentrement; Poétique.
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CONFERÊNCIA 2

ENTRE MARGENS:
CORPO E PAISAGEM
André Parente
Escola de Comunicação - Universidade Federal do Rio de Janeiro
aparente@eco.ufrj.br

RESUMO
A questão da circularidade atravessa todo o meu trabalho: circularidade
própria aos dispositivos cinematográficos; circularidade do uso campo/
contracampo no cinema; circularidade de discursos do circuito paranoico
tão presente no discurso amoroso; circularidade da relação entre paisagem
e corpo, uma vez que eles entram numa relação topológica; finalmente,
circularidade de corpos e imagens, quando de santos e guerreiros que
giram em situações-limite de transe, loucura e morte.
Estas circularidades se reforçam e se multiplicam envolvendo dimensões
complexas do visível, como as inerentes à estereoscopia, à visão de
paralaxe, anamorfoses, geometria fractal e topologia. É o que veremos ao
analisar duas de minhas instalações, Circuladô (2007-2011) e Figuras na
Paisagem (2010), dois trabalhos representativos do que faço, uma vez que
eles reúnem essas diversas formas de circularidade.

André Parente. Figuras na Paisagem, 2010. [Vista parcial da instalação]
Dispositivo de Realidade Aumentada, poltronas-leito em couro, plástico madeira e carpete, peça sonora e
projeção de filme. 120 m2. Foto: Acervo do autor
Fonte: www.andreparente.net

PALAVRAS-CHAVE
Cinema Contemporâneo; Cinema Expandido; Cinema de Artista; Cinema
de Exposição.
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CONFERÊNCIA 3

ALGUMA PAISAGEM
Katia Maciel
Escola de Comunicação – Universidade Federal do Rio de Janeiro
katiamaciel.toledo@eco.ufrj.br

RESUMO
O conjunto do meu trabalho investiga o imaginário próprio das imagens em
suas relações com a paisagem, os objetos, a palavra e os clichés amorosos.
Nos meus filmes, vídeos, instalações e performances a influência do
cinema é flagrante na escala, na poética do movimento, na desnarrativa,
em sua expansão para além da tela como modo de incluir o espectador.
Uma certa desrealização do mundo surge em colares que ocultam um
rosto, mares que escalam o horizonte, árvores que se movimentam em
paisagens fixas, bem como, na distorção entre os objetos e suas funções, e
no reviramento e interação do que se vê com o que é visto, na presença de
uma imagem que insiste em ser imagem de si mesma.

PALAVRAS-CHAVE
Arte; Cinema; Instalação; Performance; Poesia.
Katia Maciel. Vulto, 2013 [Vista da instalação]
Cavalariças do Parque Lage. Videoinstalação em loop
Fonte: https://katiamaciel.net/vulto

[PÁGINA SEGUINTE]

Katia Maciel. Quebra-mar, 2017 [Vista parcial da instalação]
Ruínas do Cassino da Urca. Videoinstalação em loop
Fonte: https://katiamaciel.net/quebra-mar
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COMUNICAÇÕES
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COMUNICAÇÕES

PENSAR O FILME:
TACITA DEAN E A EXPERIÊNCIA ANALÓGICA
André Arçari
Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais – Escola de Belas Artes /
Universidade Federal do Rio de Janeiro
andrearcari@ufrj.br

RESUMO
O presente artigo analisa o conceito de filme como potência de
transferência [puissance de transfert] elaborado pelo teórico, crítico
e historiador francês Philippe-Alain Michaud, e por ele defendido em
seu livro Filme: por uma teoria expandida do cinema. Michaud elabora
um modelo que propõe entender a noção de filme como um regime
expandido de visualidade, pensando que sua forma constitui um sistema
de representação autônomo e opaco, que existe independentemente de

Tacita Dean. Found Obsolescence (Version 4), 2006
Filme encontrado (16mm negativo Kodak) emoldurado. 17 x 61 x 3cm
Fonte: https://www.mariangoodman.com/exhibitions/169-tacita-dean-jg/works/artworks24604/

seu objeto e não desaparece na experiência da projeção.
Na contracorrente de um mundo cada vez mais digital, analisamos alguns
projetos fílmicos da artista britânica Tacita Dean, alguém que destacará
preocupações a respeito do analógico e da obsolescência. É o gesto de
Dean que ressaltará uma das sentenças introdutórias do livro de Michaud,
de que filme não se confunde com cinema. Antes de ser um dispositivo de
espetáculo, ele nos lembra, o filme é uma forma de pensar.
[PÁGINA SEGUINTE]

PALAVRAS-CHAVE
Artes Visuais; Cinema Expandido; Filme; Dispositivo; Tacita Dean.
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Tacita Dean. Kodak, 2006. [Still fílmico]
Filme 16 mm (cor e preto & branco-som óptico), 44min, Edição: 4
Cortesia Frith Street Gallery, Londres. © Tacita Dean. Coleção TATE
Fonte: https://www.tate.org.uk/art/artworks/dean-kodak-t12407
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COMUNICAÇÕES

BILL VIOLA DIÁLOGO COM OS GRANDES MESTRES
Angela Grando
Programa de Pós-Graduação em Artes – Universidade Federal do Espírito Santo
angelagrando@yahoo.com.br

RESUMO
Se Bill Viola é um pioneiro, o é também porque foi um dos primeiros a
instalar seus vídeos no espaço imersivo de exposição. Para isto, recorre a
uma multiplicidade de recursos, soluções técnicas e arquiteturais, planos
articulados que focam o espaço e o tempo e privilegiam dispositivos
através dos quais o espectador pode ter a sensação de estar imerso ou
mesmo submerso por imagens, cada vez mais conquistadoras. Surgem,
então, conexões inusitadas.
Ultra expressivos, seus vídeos questionam a profundidade do ser em suas
infinitas variações. Sobre as grandes obras da história da arte - incluindo as
de Goya, Masolino, Dieric Boutus - Bill Viola afirma: “Não estou interessado
em apropriação ou recuperação - quero entrar nessas imagens... encarnálas, habitá-las, senti-las respirar”. Tratar dos agregados sensíveis que a
obra cria, no limiar da ficção, é o teor da nossa proposta de comunicação.

PALAVRAS-CHAVE
Bill Violla; Videoarte; Videoinstalação; Crítica; História da Arte.
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Bill Viola. Four Hands, 2001. Políptico de vídeo em preto & branco composto por 4 painéis de LCD
montados em prateleira. Vídeo em loop. 22,9 x 129,5 x 20,3cm. Edição de 12
Performers: Blake Viola, Kira Perov, Bill Viola, Lois Stark
Fonte: Bill Viola Studio

[PÁGINA SEGUINTE]

Dieric Botus. Mater Dolorosa and Christ Crowned with Toms, ca. 1475-1500
Óleo sobre painel. 36,8 x 27,3 cm (cada).
Fonte: The National Gallery, Londres (inv. NG711, NG712)
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COMUNICAÇÕES

POÉTICA DO FLUXO & IMAGENS EM FRICÇÃO:
MOVIMENTO #2
Bruno Zorzal
Departamento de Comunicação Social - Universidade Federal do Espírito Santo
brunozorzal@gmail.com

RESUMO
Como podemos criar senão trabalhando sobre o que não conhecemos?
A partir da dúvida de Deleuze nos perguntamos: o quanto as artes das
imagens em movimento se constituiriam nos limites dos modos e dos meios
de criação existentes? De fato, entre as direções para as quais apontam a
problemática do colóquio está a da experimentação. Nesta comunicação,
buscamos pensar se e no que imagens e fazeres que se fundam na busca
de intersecções entre diferentes meios contribuiriam para a expansão
das experiências estéticas e poiéticas (Passeron), bem como históricas e
políticas no campo das imagens em movimento e suas artes.
Nos perguntamos de que modo as experimentações poderiam representar,
por analogia aos termos de Bergson, um “campo de criação contínua de
novidades imprevisíveis”; um campo propício a um “imprevisível nada
que muda tudo”. Entre outros trabalhos e fazeres de diferentes artistas,
temos em foco Movimento #2, instalação multitela em vídeo que crio a
partir de fotos feitas com uma câmera cinematográfica Super-8.

PALAVRAS-CHAVE
Experimentação; Fotografia; Arte contemporânea; Poiética; Imprevisível.
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Bruno Zorzal. Movimento #2, 2017-Atual. [Still fílmico]
Videoinstalação com filme Super-8 transferido para 2K digital (cor e preto & branco-mudo)
16min em loop. Coleção do artista
Fonte: https://cargocollective.com/brunozorzal/Movimento-2-serie-Fluxo
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COMUNICAÇÕES

LA FRICTION COMME DISPOSITIF INTERDISCIPLINAIRE
Demosthenes Agrafiotis
[Professeur Émérite -Sociologie]
Ecole Nationale de Santé Publique / Grèce-Athènes
da@dagrafiotis.com

RESUMÉ
La traduction de la poésie entre différentes langues montre qu’à chaque
fois que les obstacles d’un univers linguistique à l’autre s’accumulent,
la créativité et l’inventivité de la part des traducteurs se multiplient.
J’appelle cette situation: effet-friction. Avec ce constat semi-empirique,
je formule l’hypothèse que la friction entre différents régimes
d’expression (photographie, vidéo, cinéma...) joue le rôle d’une matrice
interdisciplinaire.
Dans cette optique je considère que la friction permet de détecter
les domaines de l’intersection entre les pratiques artistiques et ainsi
rechercher des relations (analogie, homologie, isomorphisme) entre
les domaines de création et aussi de préciser les domaines de non
correspondance entre les pratiques – la friction se présente comme
un instrument des possibles ou des impossibles interactions entre les
différentes espaces de l’art et différents discours sur l’art.

Demosthenes Agrafiotis. Drapeau, 2022
Photographie Numérique
Source: Collection de l’artiste

MOTS-CLÉS
Traduction; Poésie; Image; Interdisciplinarité.
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COMUNICAÇÕES

LES AVATARS DE L’ART CINÉMATIQUE:
DU FILM AU SPECTATEUR
Dominique Chateau
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
chateau@univ-paris1.fr

RESUMÉ
Il s’agit de considérer que le mouvement est le principe premier de l’art
cinématique (cinéma et vidéo), que l’image-mouvement n’est pas un
moment de l’histoire du cinéma, mais l’essence de cet art.
Mais, Eisenstein, grand adepte du cinématisme, notait que le spectateur
de cinéma est immobile devant le film mouvant tandis que le spectateur
mobile de l’architecture traverse un site immobile.
Or, désormais, on rencontre souvent le cinéma dans des salles d’exposition
où c’est d’abord le visiteur qui bouge, passant d’œuvres en œuvres, de
peintures ou de photographies en films, dans des installations qui les
mélangent; on rencontre aussi le cinéma sur les écrans des instruments
électroniques — ordinateur, tablette, smartphone — qu’on consulte sinon
en marchant, du moins en bougeant...
Faut-il alors réviser, à l’aune de l’importance croissante des mouvements
externes, la théorie première qui sanctionne la primauté du principe
cinématique interne?

MOTS-CLÉS
Image-mouvement; Histoire du Cinéma; Cinéma; Installations; Écrans.
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COMUNICAÇÕES

O ESTILO TARDIO DE JAMES BENNING
Hermano Callou
Crítico, curador e pesquisador independente
hermano.callou@gmail.com

RESUMO
Um certo “estilo tardio” tem tomado forma na obra de James Benning a
partir da sua adoção da cinematografia digital na passagem para década
de 2010. O que caracteriza seus filmes recentes, realizados tanto para a
sala escura quanto para o cubo branco, é uma nova maneira de desafiar o
espectador a sustentar o olhar prolongadamente sobre a imagem.
Esta comunicação pretende comentar o modo de endereçamento do
espectador que tem definido seus últimos trabalhos. O projeto Two
Cabins se apresenta como um momento significativo de sua trajetória
recente, uma vez que reflete sobre o modo de relação com o mundo que
tem cultivado em seus espectadores, que são instados a assumir uma
postura de alertitude.
O cultivo da atenção por de H. D. Thoreau e T. Kaczinsky e sua implicação
nos empreendimentos políticos dos dois personagens são um dos temas

James Benning. Stemple Pass, 2013. [Still fílmico]
Filme Digital (cor-som), 121min
Fonte: https://mubi.com/pt/films/stemple-pass

fundamentais de Two Cabins, por meio do qual Benning interroga a
respeito do horizonte político de seu próprio cinema.

PALAVRAS-CHAVE
James Benning; Alertitude; Cinema Experimental; Henry David Thoreau;
Ted Kaczinsky.
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COMUNICAÇÕES

“ÁREAS – EXTENSAS. SELVAGENS. LONGÍNQUAS”:
CINEMA SEM FILME E TERRITÓRIO
Livia Flores
Escola de Comunicação - Universidade Federal do Rio de Janeiro
livia.lopes@eco.ufrj.br

RESUMO
Em 13 de junho de 1970 Cildo Meireles publicou um anúncio na seção dos
classificados do Jornal do Brasil contendo quatro palavras, distribuídas em
título e três frases: “Áreas – Extensas. Selvagens. Longínquas.”. O diminuto
retângulo, difícil de ser encontrado na página impressa do jornal, dispara
aqui um livre jogo de especulações em que imaginação cinematográfica e
imaginário(s) geográfico(s) são convocadas à encruzilhada territorial. Em
outras palavras, a pensar tudo aquilo que o cinema designa como locação.
Sem qualquer intenção exaustiva, convido a uma breve excursão por
obras que, embora não lancem mão do filme como suporte de projeção,
alimentam o diálogo com o cinema. E se o fazem, quando fazem, é de
forma lateral, oblíqua. A considerar, como elementos fundamentais de
interlocução com o presente, um recuo estratégico no tempo situando
trabalhos desenvolvidos entre as décadas de 1960 e 1980 – ainda no
esplendor do edifício cinematográfico anterior às redes – mas também

Livia Flores. Passa batido mas não despercebido, 2005
Série fotográfica. Dimensões variáveis
Fonte: Coleção da artista

na disposição poética de artistas que operam por subtração, afirmando a
falta como insubordinação.

PALAVRAS-CHAVE
Cinema sem filme; Território; Arte Contemporânea Brasileira.
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COMUNICAÇÕES

A IMAGEM DA BOMBA
Lucas Murari
Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura – Escola de Comunicação /
Universidade Federal do Rio de Janeiro
lucasmurari@gmail.com

RESUMO
Em 16 de julho de 1945 foi detonada a primeira bomba do Projeto
Manhattan, o primeiro teste nuclear da história, três semanas antes do
lançamento em Hiroshima. Esse é um acontecimento decisivo e envolve
inúmeros campos socionaturais.
A experiência mudou inclusive o nosso modo de olhar e fazer imagens, visto
que essa primeira explosão foi filmada e outras milhares de detonações
têm sido registradas e documentadas desde então.
Outra abordagem se refere ao imaginário ligado aos acidentes de usinas
como Chernobyl e Fukushima. A cultura visual tem abordado tais assuntos
por múltiplas maneiras.
O cinema muitas vezes busca sensibilizar as questões por meios próprios,
complexificando a estética da bomba e da era radioativa. O objetivo deste

Bruce Conner. Crossroads, 1976. [Still fílmico]
Filme 35 mm (preto & branco-som), 37min
© Conner Family Trust, San Francisco
Fonte: michelle-silva.squarespace.com/crossroads

trabalho é analisar a produção imagética relacionada a questão nuclear,
privilegiando obras ligadas ao cinema de vanguarda e/ou experimental.

PALAVRAS-CHAVE
Bomba Atômica; Imaginário Nuclear; Cinema de Vanguarda; Filmes de
Arquivo.

55

56

57

58

COMUNICAÇÕES

LA VIDÉO PLASTICIENNE:
POUR UN ART POÉTIQUE DES IMAGES FLOTTANTES
Michel Sicard
École des arts de la Sorbonne - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
michel.sicard@univ-paris1.fr

RESUMÉ
Nous avons produit dans le cadre de nos expositions des films signés
Michel Sicard et Mojgan Moslehi avec une quasi-absence de scénario de
fiction et de personnages.
Les images sont traitées comme des matériaux bruts suscitant entre
eux associations, confrontations, émulations, issus souvent de la
nature: étendues d’eau, lagunes, rivières, phénomènes cataclysmiques,
remuement de feuilles, etc.
Ils s’aventurent dans les labyrinthes profonds et secrets des ondes, des
souffles, des corps même, arrachés à l’obscur des structures de l’espacetemps. Ces films alternent avec des installations d’œuvres développant
une light energy, papiers flottants, miroirs, textes épars ou illisibles.
Ce cinéma travaille entièrement sur des structures poétiques, un nouvel
art poétique de la sensation inframince, du flou, du flottement et des
bruits.

MOTS-CLÉS
Cinema; Film; Video; Esthétique du Flux; Poésie.
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COMUNICAÇÕES

HISTÓRIA PRECÁRIA DA NOSSA PRECARIEDADE
Patrícia Mourão de Andrade
Escritora e pesquisadora independente
Departamento de Artes Plásticas – Escola de Comunicação / Universidade de São Paulo
mourao.pat@gmail.com

RESUMO
Na historiografia dedicada à relação dos artistas com a imagem e
movimento no Brasil, a vídeo arte ocupa um capítulo privilegiado. A
vídeo arte floresce no Brasil motivada por uma demanda e um convite
externo: em 1974, Walter Zanini, diretor do MAC-USP, recebe uma carta
de uma curadora estadunidense, pedindo-lhe que indicasse videoartistas
brasileiros para participar de uma exposição. Para responder ao convite,
tenta arregimentar um grupo de artistas em São Paulo e propõe à artista
Anna Bella Geiger que fizesse o mesmo no Rio. Nesta comunicação, voltarei
ao anedotário circundando o início da vídeo arte no país para interrogá-lo
numa perspectiva histórico-materialista. A partir daí, pretendo ensaiar
uma outra história: história assentada na nossa precariedade, sobre a
nossa precariedade; história que contemple o que não se pode filmar
por falta de câmeras, por falta de filmes; história do que se perdeu, do
que se filmou com o que estava à mão, sem a técnica adequada, do que
transformou a precariedade em matéria estética. História precária da
nossa precariedade.

PALAVRAS-CHAVE
Vídeoarte; Imagem e Movimento; Precariedade.
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TSUNAMI AO REDOR DO SONO
Raquel Garbelotti1; Aline Dias2; Murillo Paoli3
Departamento de Artes Visuais – UFES 1 2
Faculdades Integradas Espírito-Santenses 3
raquelgarbelotti@yahoo.com.br / aline.m.dias@ufes.br

RESUMO
Tsunami: imaginação política e socioambiental em oposição as imagens
do Antropoceno. Explorando os contatos entre artes visuais, cinema,
arquitetura e estratégias expográficas, abordamos os atravessamentos
entre sono/sonho/pesadelo e imagens cinematográficas, assumindo o sono
como território de insubordinação ainda não capitalizado, experiência
intransferível que engendra uma linha de fuga no contexto contemporâneo
de consumo, controle e desempenho (Crary). A reflexão se detém na relação
entre práticas artísticas e questões do antropoceno (Tsing; Haraway),
defendendo uma ecologia política de frenagem (Stengers, Danowski)
e regimes de atenção e temporalidades não normativas, destacando o
potencial da imaginação política e socioambiental em oposição à violência
da exploração do legado patriarcal colonial antropocêntrico. A enxurrada

Raquel Garbelotti (Direção) e Murillo Paoli (Produção). Tsunami, 2019. [Still videográfico]
Video Gráfico, 05min 36segs
Fonte: Coleção da/os artistas

que estranhamente inunda o espaço virtual da própria exposição “ao redor
do sono”, em “Tsunami”, irrompe a precária ordem cotidiana ressoando
os impactos da crise climática.

PALAVRAS-CHAVE
Vídeoarte; Imagem e Movimento; Precariedade.
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O ESPAÇO E O TEMPO NO AUDIOVISUAL
Cao Guimarães
Artista visual e pesquisador independente
studio@caoguimaraes.com

Cao Guimarães (Direção). Limbo, 2011. [Still fílmico]
Filme Full HD (com-som)
17min 20segs. Coleção do artista
Fonte: https://www.caoguimaraes.com/

[PÁGINA SEGUINTE]

Cao Guimarães (Direção). A Alma do Osso, 2004 [Detalhe - Still fílmico]
Filme Super-8/Mini DV transferido para mini DV (cor-som)
74min. Coleção do artista
Fonte: https://www.caoguimaraes.com/
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Cao Guimarães e Rivane Neuenschwander (Direção). O Inquilino, 2010. [Still fílmico]
Filme Digital HD (com-som)
10min 34segs. Coleção do/as artistas
Fonte: https://www.caoguimaraes.com/
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A IMAGEM NO FIM
Luiza Baldan
Artista visual e pesquisadora independente
info@luizabaldan.com

Luiza Baldan. Suspiro, 2017. [Still videográfico]
Videoinstalação HD (preto & branco-som) com 8 canais de aúdio
4min 38segs em loop. Coleção da artista
Fonte: https://www.luizabaldan.com/

[PÁGINA SEGUINTE]

Luiza Baldan. Índice, 2013
Câmera de vídeo instalada na área externa do MAM-Rio
Transmissão em tempo real, sem áudio, projetada na parede do foyer do museu
Fonte: https://www.luizabaldan.com/
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Luiza Baldan. Perabé, 2014-2015. [Still videográfico]
Videoinstalação HD (preto & branco-som) com 4 canais de aúdio
31min 10segs. Ed. 3 + 2 P.A. Coleção da artista
Fonte: https://www.luizabaldan.com/
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ATRAVESSANDO IMAGENS
Rubiane Maia
Artista visual e pesquisadora independente
rubianemaia@gmail.com

Rubiane Maia e Renata Ferraz (Direção). Ádito, 2017 [Still fílmico]
Filme HD (cor-som), 14min 54segs
Fonte: https://www.rubianemaia.com/

[PÁGINA SEGUINTE]

Rubiane Maia. Preparação para Exercício Aéreo, O Deserto, 2015-2016. [Still videográfico]
Trilogia de videos HD (cor-som), 10min 01seg
Realizado em colaboração com Tom Nóbrega
Fonte: https://www.rubianemaia.com/
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Rubiane Maia. Janela Temporária - À Luz das Sombras, 2016
Vídeo HD (cor-som), 7min 36segs
Grade Escultural [250 x 250cm]
Fonte: https://www.rubianemaia.com/
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O CINEMA COMO INCORPORAÇÃO
Solon Ribeiro
Artista visual e pesquisador independente
solonribeiro@yahoo.com.br

Solon Ribeiro. O Golpe do Corte, 2011
Instalação com projeção de imagens (Dimensões variáveis). Coleção do artista
Fonte: https://www.ogolpedocorte.com.br/

[PÁGINA SEGUINTE]

Solon Ribeiro. Sem Título, ca. 1920-1960 [Detalhe]
Página de álbum composto por coleção de fotogramas. Coleção do artista
Fonte: https://www.ogolpedocorte.com.br/
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Solon Ribeiro. Sem Título, ca. 1920-1960
Yvonne de Carlo em Sob a Lei da Chibata, 1954. Allan Dwan (Direção)
Fotograma escaneado a partir do Álbum 1, p. 4. Coleção do artista
Fonte: https://www.ogolpedocorte.com.br/
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André Arçari

França. Atualmente é professor substituto de Cinema no Departamento de Comunicação da
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Dirige a cooperativa de pesquisa e criação
RETiiNA.Espírito Santo.

Possui graduação em Artes Visuais (2014) pela UFES, mestrado em Artes (2018) pela mesma
instituição e atualmente é doutorando do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais –
Escola de Belas Artes / UFRJ (2020-). É integrante do grupo de pesquisa Laboratório de
Pesquisa em Teorias da Arte e Processos em Artes, LabArtes-UFES (2012-Atual).
Artista multimídia, pesquisador, teórico e crítico independente, tem como interesse
problemáticas ligadas ao vídeo, cinema e fotografia, narrativas em abismo, dispositivo,
looping, silêncio e zen budismo.

André Parente
André Parente é artista, teórico do cinema, das novas mídias e professor titular na UFRJ.
Entre 1977 e 2022, realiza inúmeras fotografias, vídeos, filmes, instalações e trabalhos
nas técnicas tradicionais (gravura, desenho, escultura e objetos) nos quais predominam
a dimensão conceitual e experimental. Seus trabalhos foram apresentados no Brasil e no
exterior em inúmeras exposições, mostras e festivais.
Dentre os livros publicados destacam-se: Imagem-máquina. A era das tecnologias do virtual
(1993); Sobre o cinema do simulacro (1998); O virtual e o hipertextual (1999); Narrativa
e modernidade (2000), Tramas da rede (2004); Cinema et narrativité (2005); Cinema em
trânsito (2012); Cinemáticos (2013); Cinema/Deleuze (2013); Passagens entre Fotografia e
Cinema na Arte Brasileira (2015).

Angela Grando
Professora Titular da Universidade Federal do Espírito Santo, Programa de Pós-Graduação
em Artes (PPGA/UFES); Pesquisadora (BPC-FAPES) e Crítica de Arte; Doutorado em
História da Arte e Arqueologia pela Universidade de Paris I – (Panthéon Sorbonne);
Mestrado em História da Arte e Arqueologia pela Universidade de Paris I – (Panthéon –
Sorbonne); Membro da AICA (Associação Internacional de Críticos de Arte), da ABCA e
do CBHA (Comitê Brasileiro de História da Arte). Atua na área de Fundamentos Teóricos
e Crítica das Artes, pesquisa sobre processos criativos; arte sonora e meios audiovisuais;
teoria e crítica da imagem.

Bruno Zorzal
Artista visual e pesquisador independente, Bruno Zorzal é doutor em Estética, Filosofia e
História das Artes Plásticas e Fotografia pela Universidade Paris 8 Vincennes - Saint-Denis,
na França. Escreve e coordena livros de teoria da fotografia e das imagens no Brasil e na
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Cao Guimarães
Cao Guimarães atua no cruzamento entre o cinema e as artes plásticas. Com produção
intensa desde o final dos anos 1980, o artista tem suas obras em numerosas coleções
prestigiadas como a Tate Modern (Reino Unido), o MoMA e o Museu Guggenheim (EUA),
Fondation Cartier (França), Colección Jumex (México), Inhotim (Brasil), Museu ThyssenBornemisza (Espanha), dentre outras.
Participou de importantes exposições como XXV e XXVII Bienal Internacional de São
Paulo, Brasil; Insite Biennial 2005, México; Cruzamentos: Contemporary Art in Brazil, EUA;
Tropicália: The 60s in Brazil, Áustria; Sharjah Biennial 11 Film Programme, Emirados Árabes
Unidos e Ver é Uma Fábula, Brasil, uma retrospectiva com grande parte das obras do artista
expostas no Itaú Cultural, em São Paulo.
Realizou dez longas-metragens: Espera (2018), O Homem das Multidões (2013), Otto (2012),
Elvira Lorelay Alma de Dragón (2012), Ex Isto (2010), Andarilho (2007), Acidente (2006),
Alma do Osso (2004), Rua de Mão-Dupla (2002) e o Fim do Sem Fim (2001), que participaram
de festivais internacionais como Cannes, Locarno, Sundance, Veneza, Berlim e Rotterdam.

Demosthenes Agrafiotis
Poète-plasticien et performeur. Il vit à Athènes, en Grèce. Il est l’auteur de plusieurs livres
d’essais et d’articles scientifiques sur l’art, la science/technologie et la modernité et la santé
publique en tant que phénomènes socioculturels. Il a fait (en tant qu’organisateur et artiste)
plusieurs expositions de peinture, de photographie et de la poésie visuelle et pris part à de
nombreuses expositions collectives en Grèce et à l’étranger et des actions artistiques dans
l’esprit de l’intermedia.

Dominique Chateau
Professeur émérite à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre de l’Institut ACTE,
Directeur de rédaction de la Nouvelle Revue d’esthétique (Puf). Il a publié récemment
en esthétique : Une esthétique japonaise. L’Art et le Goût en mode flottant, L’Harmattan,
2019, et L’Art autrement qu’art, Presses universitaires de France, 2022. En études
cinématographiques : Post-cinema. Cinema in the Post-art Era, avec José Moure, Amsterdam
University Press, 2020, L’Idée cinématographique, Classique Garnier, 2021. À Paraître : 9’
29’’ : la mort filmée de George Floyd, Filmer la sensation, L’Harmattan, 2022.
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François Soulages

pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com período sanduíche na Université Sorbonne
Nouvelle - Paris 3 (Bolsa CAPES). É editor da Revista Eco-Pós, membro fundador da
plataforma RISCO Cinema e um dos curadores do DOBRA - Festival Internacional de Cinema
Experimental. Atualmente realiza estágio de pós-doutorado na Escola de Comunicação da
UFRJ (Bolsa CAPES).

Philosophe. Professeur des universités (Univ. Paris 8 et INHA). Président-fondateur de la
Coopérative de Recherche RETiiNA.International (Recherches Esthétiques & Théorétiques
sur les images & imaginaires Nouveaux & Anciens).
A organisé près de 300 colloques internationaux. A publié plus de 100 livres dont son
Esthétique de la photographie publiée dans 10 langues. Directeur de collection : Eidos, Local
& global & RETINA.CRÉATION. Commissaire d’exposition.

Hermano Callou
Hermano Callou é doutor em Comunicação e Cultura pelo Programa de Pós-graduação de
Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É professor, crítico, curador e
pesquisador independente, com atuação na área de cinema experimental, cinema de artista
e cinema contemporâneo.

Katia Maciel
Katia Maciel é artista, poeta e professora titular da Escola de Comunicação da Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Formada em História na Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro realizou o mestrado em Cinema e História na École des Hautes Études em Sciences
Sociales em Paris, o doutorado em Cinema na Universidade Federal do Rio de Janeiro e três
pós-doutorados: Universidade de Walles (2001/2), Universidade de São Paulo (2014/15),
Universidade de Nova Iorque (2019/20).

Livia Flores
Livia Flores é artista e professora associada da Escola de Comunicação da Universidade
Federal do Rio de Janeiro e do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais – Escola de
Belas Artes na mesma Universidade. Sua produção artística desenvolve-se desde os anos
1980 em suportes variados, que incluem desenho, filme, fotografia e instalações.
Publicou os livros Cadernos Desilha (org. com Michelle Sommer, 2021, 2019, 2017),
Instruções para filmes (org. com Katia Maciel, 2013) e Livia Flores, Coleção ARTEBRA (2012).
Atualmente também integra o coletivo de poesia Anáguas.

Lucas Murari
Pesquisador de cinema experimental e arte de vanguarda. Doutor em Comunicação e Cultura
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Luiza Baldan
Luiza Baldan (Rio de Janeiro, 1980) é doutora e mestra em Linguagens Visuais pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro (BR 2020/2010), e bacharel em Artes Visuais pela
Florida International University (EUA, 2002). Desde 2000, além do trabalho como artista,
colabora com instituições de arte e espaços independentes como professora, produtora e
curadora. Algumas das exposições individuais que realizou: “Estofo”, Galeria Anita Schwartz
(BR, 2017); “Perabé”, Finalista Prêmio Pipa, MAM Rio (BR, 2016) e Centro Cultural São Paulo
(BR, 2015); “Build Up”, MdM Gallery, (FR, 2014); “Índice”, MAM Rio (BR, 2013).
Algumas coletivas: “Terra em tempos: fotografias do Brasil”, MAM Rio (BR, 2022); 17. Mostra
Internazionale di Architettura, Participazioni Nazionali (Brasile), La Bienalle di Venezia (IT,
2021); Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira (PT, 2021).

Michel Sicard
Michel Sicard, est artiste, écrivain, théoricien de l’art et professeur à l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne. Ses travaux portent les rapports textes/images, la photographie,
la performance. Représenté dans les collections publiques des FRAC, de divers musées
français et étrangers, il travaille actuellement sur les énergies circulant dans l’univers. En
2011, il a formé un duo d’artistes avec Mojgan Moslehi où ils explorent la question du vide,
de l’invisible et du temps… Nombreuses expositions en Europe, en Corée et en Chine. Une
soixantaine d’ouvrages publiés parmi lesquels, avec Mojgan Moslehi, Temps interférentiel
dans la photographie et Photongraphie aux Éd. L’Harmattan.

Patricia Mourão de Andrade
Doutora em Meios e Processos Audiovisuais pela Universidade de São Paulo (2016) com
período sanduíche na Columbia University. Mestre em Comunicação e Semiótica pela
PUC-SP (2007) e graduada em Comunicação Social. Organizou as publicações “Visões da
Vanguarda” (CCBB, 2017) e Jonas Mekas (Cinusp, 2013); e co-organizou “Cinema estrutural”
(2015) e “David Perlov: Epifanias do cotidiano” (2011). Realizou curadoria das mostras
“Integrale Andrea Tonacci” (Cinéma du Réel - Pompidou, 2017) “Visões da Vanguarda”
(2016), “Cinema estrutural” (Caixa Cultural, 2015), “Jonas Mekas” (CCBB, 2013).
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Raquel Garbelotti
Raquel Garbelotti é artista, pesquisadora e professora do Departamento de Artes Visuais
da UFES. Doutora pela ECA/USP (2011) e Pós-doutorado no CTR/USP. Pesquisa problemas
da vídeo-instalação e o cinema de exposição. Realizou diversas exposições no Brasil e
no exterior, entre elas: projeto JUNTAMENTZ para Translations/Traduções na WARC
(Toronto/CA, 2006); 8a Bienal do Mercosul – Ensaios de Geopoéticas (Porto Alegre, 2011);
Mise-en -Scenne: Maquete para a mostra Contracondutas (São Paulo, 2017) e O Porão para
coletiva 4X5 na Galeria Marília Razuk (São Paulo, 2021).

Rubiane Maia
Rubiane Maia é artista visual e vive entre Folkestone, Reino Unido e Vitória, ES, Brasil. É
formada em Artes Visuais e mestre em Psicologia Institucional pela Universidade Federal do
Espírito Santo. Sua prática artística é um híbrido entre a performance, o vídeo, a instalação e
a escrita. Ocasionalmente, flerta com o desenho, a pintura e a colagem.
Em 2015 participou do workshop ‘Cleaning the House’ de Marina Abramovic e da exposição
‘Terra Comunal – Marina Abramovic + MAI’, no SESC Pompéia, São Paulo, apresentando
a performance de longa duração ‘O Jardim’ por dois meses consecutivos. No mesmo ano,
lançou o seu primeiro curta-metragem ‘EVO’ em parceria com Renata Ferraz, que estreou no
26º Festival Internacional de São Paulo e no 22º Festival de Cinema de Vitória.

Solon Ribeiro
Tem pautados seus trabalhos na experimentação com ênfase para o fenômeno
contemporâneo da saturação de imagens. Formado em comunicação e arte pela L’école
Superieure des Artes Décoratifs, París -France. É também autor dos livros “Lambe- Lambe
Pequena História da Fotografia Popular” e “O Golpe do Corte”.
Participou de exposições em diversas cidades do Brasil e do exterior, dentre elas São Paulo
Não é uma cidade – Invenções do Centro, SESC 24 de Maio São Paulo. “A Fotografia em
perspectiva” - Museu de Arte Moderna de São Paulo, “O Cinema é Meu Playground” - MAC
Centro Dragão do Mar – Fortaleza/CE.
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