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[É preciso] expandir o presente e contrair o futuro. Só assim será possível 

criar o espaço-tempo necessário para conhecer e valorizar a inesgotável 

experiência social que está em curso no mundo de hoje.”

(Boaventura de Sousa Santos, Para uma sociologia das

ausências e uma sociologia das emergências, 2006)
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O VIVO ARTE.MOV está em um momento especial, certamente um dos mais marcantes de sua trajetória. 

Em 2010, se concretiza o movimento em que o Festival, originalmente criado em Belo Horizonte no 

ano de 2006, transforma-se em um Programa Cultural nacional que conecta uma rede de projetos ali-

nhados à temática da arte, da mobilidade, da tecnologia digital e das mídias locativas. Nesse contexto, 

o VIVO ARTE.MOV passa a se constituir como um nó estratégico dessa rede, a partir do qual muitas 

outras iniciativas ganham visibilidade e aproximam-se, gerando um processo rico de colaboração entre 

artistas, produtores culturais, pesquisadores, estudantes.

No formato realizado neste ano, as cidades que recebem o evento são um dos ativos mais

destacados do VIVO ARTE.MOV. Belém, Salvador, Porto Alegre, Belo Horizonte e São Paulo, juntas, com-

põem um circuito com grande riqueza e diversidade quanto à expressão cultural, perfi l populacional, 

aspectos geográfi cos e econômicos. Cada uma delas agrega um capítulo diferente à discussão central 

do VIVO ARTE.MOV 2010: de que maneiras as tecnologias digitais, especialmente os dispositivos mó-

veis, impactam as cenas urbanas em sua cartografi a, identidade, linguagem, economia. Dessa forma, 

há uma conexão intrínseca entre cada uma das cidades. O conhecimento produzido e organizado em 

cada uma delas se soma às demais em um processo inédito de cooperação entre diferentes regiões do 

país para a construção de uma refl exão nacional sobre temática tão instigante quanto atual.

Sob o ponto de vista da Vivo, a partir da proximidade com seu negócio, os debates e experimentações 

empreendidas no âmbito do VIVO ARTE.MOV criam ainda uma oportunidade para a empresa estar 

informada e fazer parte de discussões que interessam diretamente à companhia, inclusive quando 

apontam para aspectos críticos que perpassam as áreas de tecnologia e comunicações. Por todos 

esses motivos, fazer parte da condução do VIVO ARTE.MOV, em um processo que envolve parcerias 

qualifi cadas com artistas, curadores, pesquisadores, produtores culturais e um público interessado e 

antenado nos deixa especialmente entusiasmados com os desdobramentos que podem ser desenvol-

vidos de agora em diante para o Programa, como a chegada a outros estados, a ampliação do número 

de projetos parceiros, o lançamento de publicações, a disponibilização de mais conteúdos online.

A você que acompanha uma das etapas do Festival, não deixe de conhecer mais a respeito do que 

acontece nas outras cidades e as oportunidades que o Programa oferece, acessando o portal www.

vivo.com.br/artemov. 

Sobre a Política Cultural Vivo, há mais informações disponíveis no www.vivo.com.br/cultura, ou comuni-

que-se conosco pelo e-mail cultural@vivo.com.br.

Desenvolvimento Cultural

Vivo



Em sua quinta edição, o VIVO ARTE.MOV — Festival Internacional de Arte em Mídias Móveis amplia seu 

escopo, consolidando uma atuação em todo o Brasil, que reforça o papel do Festival como referência 

nacional para a produção e refl exão crítica em torno da chamada “cultura da mobilidade”.

Ao estabelecer parcerias em várias regiões, o programa multiplica as possibilidades de refl exão e discus-

são de questões que envolvem o universo das tecnologias móveis. Assim, atua de forma efetiva tanto 

na formação de público quanto na de novos realizadores. Além disso, o VIVO ARTE.MOV tem como meta o 

fomento de um pensamento crítico e o estímulo a pesquisas e criações que refl itam as transformações na 

sociedade contemporânea, ocorridas a partir da disseminação das tecnologias de comunicação móvel.

A 5ª edição do VIVO ARTE.MOV – Festival Internacional de Arte em Mídias Móveis explora, este ano, o tema 

“Novas Cartografi as Urbanas: Reconfi gurações do Espaço Público”. O Festival acontece nas cidades de 

Belém, Salvador, Porto Alegre, Belo Horizonte e São Paulo, formando uma rede que pretende mapear o que 

foi produzido e discutido no cenário da arte e do audiovisual produzido sob o impacto das mídias portáteis 

na cultura contemporânea. Ao circular os mesmos temas de norte a sul do Brasil, e colocar os principais 

produtores e críticos nacionais em contato com nomes importantes da cena mundial, o Vivo ARTE.MOV 

permite pensar o estado da arte em sua área de abrangência.

Em cada uma das cidades em que acontece, o VIVO ARTE.MOV dialoga com as características do cenário 

local, buscando particularidades, afi nidades e ressonâncias, de forma a compor com os realizadores 

das várias regiões do país uma visão complexa das diferentes nuances que as linguagens das mídias 

móveis assumem nos diferentes contextos. Assim, o Festival pretende construir um discurso coletivo e 

multilateral sobre as questões que aborda, ao invés de simplesmente circular conteúdos a partir de um 

ponto-de-vista único.

Na edição de Belo Horizonte do VIVO ARTE.MOV 2010, serão discutidos os desdobramentos recentes da 

arte e do audiovisual em mídias portáteis, com ênfase em debates sobre os temas que estimulam um 

aprofundamento de questões sobre novas confi gurações urbanas emergentes hoje em dia. Além do tema 

geral, que propõe investigar os desdobramentos mais importantes na produção experimental com celu-

lares, os debates pretendem aprofundar três aspectos específi cos, por meio dos seguintes sub-temas: 

mobilidades e imobilidades do contemporâneo; expandir o presente e contrair o futuro; e novas formas de 

negociação da vida no espaço público.

O eixo temático proposto é ponto-de-partida para organização não apenas do Simpósio em que estes 

temas são discutidos explicitamente, mas também da exposição e das mostras audiovisuais, que ofere-

cem ao público um panorama amplo da produção na área, além de estimular o fomento à produção com 

dispositivos portáteis.
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As tecnologias de rede atuais reconfi guram o espaço público tornando possível novas 

formas de mediação nas grandes cidades, cada vez mais marcadas por problemas 

de infra-estrutura críticos e inviabilidades resultantes de processos de urbanização 

que chegaram aos seus limites. Neste contexto, as formas de circular e habitar por 

grandes cidades assume confi gurações que dependem em grande medida das formas 

que os trânsitos imateriais assumem, possibilitando experiências de sociabilidade 

mediadas que resultam em cartografi as temporárias, provisórias, efêmeras. Esta 

nova modelagem da cidade, resultante da sobreposição entre estruturas físicas 

e virtuais, emprestam certa maleabilidade aos desenhos urbanos. Por meio de 

dispositivos portáteis como celulares, GPS e outros, surgem sistemas complexos, 

que agregam novas camadas aos espaços geográfi cos e urbanos existentes. Neste 

contexto, 3 subtemas serão desenvolvidos como forma de acomodar as principais 

vertentes do Simpósio Internacional do Festival, estimulando um adensamento de 

aspectos específi cos como: Mobilidades e Imobilidades do Contemporâneo; Expandir 

o Presente e Contrair o Futuro; e Novas Formas de Negociação da Vida no Espaço 

Novas Cartogafi as Urbanas:
reconfi gurações do espaço público
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Que formas de deslocamento são possíveis num contexto de crescente complexidade dos enclaves urbanos de 

grandes dimensões? Nestes espaços, cuja inviabilidade estimula formas de não sociabilidade e acentua 

diferenças, qual o papel das tecnologias em rede, que supostamente acenam com novas formas de aproximação 

e abrem diálogos antes inexistentes? Há aspectos do urbanismo contemporâneo que geram imobilidade (social, 

física) ao invés de estimular o deslocamento. De que forma as redes inseridas no espaço público, assim como 

as novas formas de linguagem que surgem neste contexto, vêm problematizando esta tensão entre fl uxo e 

ausência de movimento? O que estas redes tem oferecido em termos de alternativas plausíveis para os 

problemas das grandes cidades?

MOBILIDADES E IMOBILIDADES DO CONTEMPORÂNEO
Mediador: Rodrigo Minelli
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O signifi cado do fi m da experiência urbana, mais do que indicar as 

crises das dimensões sociopolíticas e arquitetônico-administrativas 

que, depois da cidade, marcam também as metrópoles contemporâ-

neas, aponta para a direção de uma progressiva pluralização do 

território gerada pelas mídias que, primeiro com a leitura, depois, com 

a eletricidade — através da duplicação técnica da paisagem criada 

pelo cinema e pela TV — e, fi nalmente, com o advento das redes 

digitais, produz a progressiva perda do signifi cado único do espaço e 

a transformação qualitativa das práticas habitativas. A recente 

introdução dos ecossistemas informativos e dos mundos virtuais, 

não apenas passou a reproduzir ambientes atravessáveis somente 

mediante formas de interações técnicas, mas, também, motivou o 

questionamento do conceito de espaço e do signifi cado do habitar.

Um novo conceito ecológico e a superação 
do conceito de humanismo

Anette Schäfer (Holanda)

Massimo Felice (Itália/São Paulo)

Nossos mundos virtuais não 
são inocentes

O mundo híbrido em que vivemos tem conseqüências 

no mundo real. Estas consequências mudam a 

própria natureza do mundo real em que vivemos, 

mudam a estrutura da cidade em que atuamos, ditam 

cada um dos caminhos que estão abertos para nos 

levar. Com exemplos de trabalho de artistas como 

Michelle Teran, Heath Bunting, e outros associados a 

Trampoline, esta palestra ilustrará como as novas 

práticas artísticas estão desdobrando essa 

reorganização do espaço, permitindo-nos re-imaginar 

os novos espaços criados por redes eletrônicas.

Performance diante de câmeras de vigilância 

feita pelo Surveillance Camera Players, 

Mediashed e Michelle Teran.

Tower of Winds: um dos exemplos de 

arquitetura eletrônica apresentado por 

Massimo Felice em seu livro Paisagens 

Pós-Urbanas.
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Bruce Sterling (EUA) 

Palestra sobre o futuro das infra-estruturas de mídia, e como elas espalham-se de cidade em cidade, de nação em 

nação, de pessoa à pessoa. O tema será desenvolvido a partir de questões relacionadas com: ubiquo / pervaviso, 

computação vestível ou consciente-de-contexto; interfaceamento de sistemas de transporte, energia, água e 

gerenciamento de sistemas de lixo; insfra-estruturas para cidades inteligentes, casas conectadas e constru-

ções com capacidade de monitoramento e controle; experiência do usuário, design da interação, e interfaces e 

entidades sensíveis urbanas inovadoras; arquiteturas inspiradas na Web para ambientes urbanos programáveis; 

design de cidades e espaços públicos usando mídias locativas, navegação, e sistemas de informação geográfi ca; 

prototipia, desenvolvimento e metodologias de manutenção para computação urbana; design para o cidadão 

ativo potencializado por uma Internet-das-Coisas participativas, redes sociais de larga escala e sensoreamento 

paritcipativo.

Bruce Sterling, vestido para navegar.Schismatrix, de 1985: livro ainda é um 

favorito de seu autor, Bruce Sterling.
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As formas de utopia tem uma dimensão positiva, de permitir sonhar com futuros menos 

problemáticos que os tempos correntes. Por outro lado, há uma dimensão da utopia que pode ser, 

ela mesma, problemática: protelar os esforços para solucionar, hoje, problemas que acabam 

legados às próximas gerações. Mas não se trata apenas de discutir o lugar do Utopia na cultura, e 

sim o próprio estatuto do futuro. Prognósticos nem sempre acenam na direção dos desejos 

coletivos, e suas implementações muitas vezes desenham desdobramentos resultantes de 

disputas assimétricas entre quem planeja e quem vive o futuro. Como disse Douglas Rushkoff, em 

artigo de 1998 em que discute como o futuro é usado para mudar o presente, com título (Why 

Futurists Suck): “O futuro que os futuristas futurizam pode não ser o que queremos”.

EXPANDIR O PRESENTE E CONTRAIR O FUTURO
mediador: Lucas Bambozzi
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As Nanodrizas são artefatos robóticos autônomos fl utuantes que formam uma rede de sensores sem-fi o que 

medem, em tempo real, as condições ambientais da água. Os dados são transmitidos para sistemas locais 

descentralizados, realidade aumentada, e aplicativos de Internet para interpretação, visualização e análise, 

estabelecendo uma rede de comunicação em radiofreqüências, satélites Internet e GPS. Como conseqüência, elas 

intervém no espaço com som sintetizado e soltam substâncias bacteriais e enzimáticas in situ.  Nanodrizas, 

inspirada pela fi cção científi ca, tem a forma de um disco voador, uma superfície ideal para a colocação de células 

fotovoltaicas para cultivar energia, de forma a fornecer a autonomia eletrônica que o sistema necessita. Comparti-

lhando a informação analisada, Nanodrizas cria uma rede simbiótica de benefícios mútuos que são refl etidos na 

Internet como mais um dos sub-produtos estéticos, táticos e conceituais gerados pela intenção de restaurar os 

tributários da contaminação.

Nanodrizas
Arcangel Constantini (México)
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A hipermobilidade e a vertigem do tempo

Quando se deu a explosão da WWW, em meados dos anos 1990, muitos autores já previam que o tempo linear seria subs-

tituído pela “ilusão da simultaneidade”, quando tempos singulares dariam entrada a séries temporais superpostas. De lá 

para cá, entre muitas outras mudanças ocasionadas pela mobilidade virtual, a da dimensão do espaço-tempo destaca-se 

e desenvolve-se sob a enorme infl uência das tecnologias móveis na vida cotidiana, quando, longe de quebrar o tempo 

em pedaços, o celular, na realidade, fez emergir uma síntese inédita do tempo mecânico com o tempo orgânico. Não 

mudaram apenas a nossa percepção do tempo e nossas maneiras de falar sobre o tempo, como também se transfor-

mou a própria natureza do tempo. A superação do espaço pelo tempo a velocidades cada vez maiores, a compressão do 

tempo-espaço em que o espaço parece encolher em uma nave-Terra de interdependência econômica e ecológica estão 

levando os horizontes do tempo a diminuírem até o ponto de não haver mais nada além do presente. Se esse é justamen-

te o mundo dos esquizofrênicos, será que, em nosso tempo, a esquizofrenia transformou-se em norma?

Fronteiras entre ciência e saberes locais: arquiteturas do 
pensamento utópico

Os lugares, sobretudo nas sociedades modernas, são universos socioespaciais feitos de limites: alteridades, exclusões, 

cerceamentos de diversas origens. Entretanto, os lugares são, ainda, espaços de encontro e diálogo: universos de 

contato e abertura. As interpretações científi cas que se referem aos lugares, em muitas circunstâncias, trabalhadas 

pela ciência moderna especialmente à luz de paradigmas conservadores, podem resultar na reprodução de limites, na 

obstrução às liberdades democráticas. Assim, muitas vezes, excluem-se ricas experiências processadas nos lugares. 

Entretanto, estas experiências — uma manifestação dos saberes e das tradições culturais locais —, quando postas em 

diálogo com o conhecimento científi co referenciado por uma nova ética transdisciplinar, ao expressar possibilidades de 

abertura política e de expansão das fronteiras do saber, podem construir esperanças, fortalecer utopias e redesenhar 

lugares de transformação social.

Lucia Santaella (São Paulo)

Cassio Hissa (MG)

Da obsolência programada, de Lucas Bambozzi: a 

performance apresentada lançada ano passado no 

Itaú Cultural discute a velocidade com que os 

aparelhos contemporâneos são substituídos por 

modelos mais novos





Diante da complexidade crescente das tecnologias de rede, surgem formas de uso cotidiano de equipamentos e 

programas que propõe tipos de negociação visando desviar as prescrições presentes nos usos pré-frabricados 

dos aparelhos. É uma prática que se desdobra, também, em formas de negociação entre artistas, curadores, 

instituições culturais e patrocinadores (na paisagem complexa onde tramitam os projetos que propõe-se explorar 

os desdobramentos tecnológicos em andamento). São procedimentos que buscam recortes artesanais, mui-

tas vezes ligados ao improviso e à gambiarra, em estratégia transferida da mídias digitais para as tecnlogias 

portáteis.Mais que subverter aparelhos e programas, no entanto, são dinâmicas que indicam processos em 

que o compartilhamento e a transparência prometem espaços públicos em rede onde o coletivo e os proces-

sos de baixo para cima são motores de práticas civis  que, antes do surgimentos das redes, não permeavam 

os processos de comunicação de forma tão heterogênea. No entanto, o âmbito mais crítico de negociação não 

acontece necessariamente nesta esfera de maior pluralidade, mas sim em confi gurações onde há convivência 

de interesses discrepantes que precisam ser mediados e reconfi gurados em meio a estruturas mais rígidas.

NOVAS FORMAS DE NEGOCIAÇÃO DA VIDA NO ESPAÇO
mediador: Marcus Bastos



Mobilidade, Mapas Afetivos e Novas 
Memórias ou Diante do Espelho Denso 
Reconstruo Quem Sou e Onde Estou
Paulo Amoreira

Qual o papel das novas mídias junto aos processos de reorganização 

das memórias comunitárias e das práticas de construção de mapas 

culturais dos lugares baseados nas trocas entre as pessoas, os fazeres 

e os saberes locais? Como poderia funcionar um Espelho Denso que 

revelasse texturas e discursos que escapam às cartografi as ofi ciais e se 

confi gurasse como uma trama de relações plenas de vigor e espontanei-

dade, reconhecimento e desejo?

Através de uma breve análise do projeto Patrimônio Para Todos – Uma 

Aventura Através das Memórias, essas e outras questões que fazem a 

liga entre novas mídias, patrimônio cultural, mobilidade, cartografi as afe-

tivas e novas memórias serão exploradas. Uma provocação e um convite: 

perder-se em um jogo entre a bússola e a re-inauguração da paisagem.

O embate mediado com a cidade
Daniel Belasco Rogers (Reino Unido)

Belasco Rogers usa o GPS desde 2003 e, recentemente, vem 

desenvolvendo projetos de som usando o GPS com software livre e 

aberto. Sua pesquisa abrange formatos contemporâneos de deriva, 

em que o caminhar por cidades transforma-se em rastro capturado 

através de processos de geolocalização que funcionam como 

índice dos deslocamentos típicos da vida cotidiana. 

Em seus projetos práticos, pesquisa o GPS como dispositivo capaz 

de produzir muito mais informação do que simplesmente locali-

zação. São trabalhos que permitem questionar o que é um GPS. 

Quais são todas aquelas letras e números e como eles podem ser 

convertidos em paisagens sonoras e cartografi as do cotidiano.
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curadoria: Francesca Azzi

MOSTRA SUDESTE - BRAZIL KNOWS WHAT VIDEOART IS

A videoarte brasileira contemporânea está passando por um momento de grande instabilidade emocional, no 

qual os parâmetros de sua defi nição estão diluídos na falta de especifi cidade das artes contemporâneas em 

geral. O título desta série apresentada aqui no Vivo Arte.Mov, Brazil knows what videoart is, foi inspirado nestas 

incertezas e intenciona criar uma ironia entre a ideia do passado e do presente desta arte no Brasil. Se sim, 

sabemos do que se trata esta matéria, a videoarte, porque possuímos um passado recente profícuo, específi co e 

fundamental, continuamos a saber do que se trataria neste momento presente?

Uma geração de artistas, talvez não tão preocupada com o fato histórico em si como os teóricos, continua 

produzindo trabalhos que ainda podemos chamar de videoarte? Ou será que simplesmente o caráter de alta 

convergência das novas mídias tornou tudo ambíguo: o fi lme em vários suportes, o vídeo, a fi cção, o experimen-

tal, a web, as artes plásticas, a interatividade diluíram ou banalizaram um possível conceito para a videoarte? 

Podemos ainda saber do que ela é feita? Diferenciá-la das outras artes ou simplesmente incorporá-la defi ni-

tivamente ao termo “artes visuais” ou “novas mídias” ou “cinema” e dar como encerrada esta história. E se a 

videoarte brasileira ainda persiste, onde encontrá-la? 

Mesmo com a diluição do fi lme no digital e das fi nas e frágeis fronteiras entre videoarte/fi cção/experimental/

cinema/midiarte, há um traço nas obras apresentadas aqui nesta seleção que podem chamar a atenção para 

uma categoria de coisas não viáveis no cinema, mesmo no cinema de arte ou no cinema independente, nem tão 

pouco nos trabalhos de midiarte: o vídeo de criação seja apresentado numa sala escura, seja numa galeria, seja 

numa instalação ou numa performance, emana uma pulsão para a desconstrução, para a incompletude, para a 

não linearidade, a não narratividade. Ao contrário do cinema narrativo, esta arte, a videoarte (mesmo que tenha 

outro nome no futuro) continua a se atirar no esvaziamento da estrutura, no desconforto dos tênues ligamentos 

da ‘coisa’ enunciada, se aproximando mais das artes plásticas do que da literatura, mais da poesia do que da 

prosa. Mas isto sempre foi assim!... E continua?

Poderíamos eliminar o termo videoarte e a partir de agora trataríamos toda e qualquer narrativa audiovisual 

com forte traço estético como ‘fi lme’, sim, fi lme-arte, (às vezes, confesso, chamo a tudo de fi lme: dos vídeos 

experimentais de Nam June Paik ao último fi lme de longa metragem de Apichatpong Weerasethakul, a narrativa 

fantástica e burilada de Kiyoshi Kurosawa, ou até mesmo aos falsos documentários de Harun Farocki, a todos 

poderia me referir aqui e agora como fi lme). 



Ou quem sabe poderíamos ir por um caminho mais pedregoso ainda e um dia eliminar de vez a palavra cinema. 

UAU! Impossível? Ou ao contrário chamar a tudo de cinema. Melhor! Por que quando Paik gravou suas performan-

ces em portapak (primeiro vídeo analógico da história) não chamou simplesmente de fi lme? Por que nos anos 

70, 80 e 90, a preocupação de tantos teóricos semioticistas ou não foi com a defi nição desta arte, da busca 

desta especifi cidade. Entendo que tudo isso tinha a ver com uma espécie de revolução estética: um novo meio, 

uma nova técnica, uma nova linguagem, a videoarte. 

Mas prestem atenção no vazio em que caímos. Na indefi nição quase fi losófi ca (se não fosse tão atrelada ao 

suporte) que nos encontramos atualmente. O cinema não morreu, a película em 35 mm não morreu (como 

anunciaram tantos teóricos), o vídeo analógico está semimorto mas ainda está muito presente (disfarçado pelo 

falso digital) e  a tecnologia digital que se propagou não encontrou todas as soluções para as várias questões 

técnicas que se coloca para a imagem. E talvez muitas pesquisas destas duas décadas tenham sido jogadas no 

limbo. Para que estudar tanto a especifi cidade de uma linguagem, por que não estudá-la no contexto de tantas 

outras? 

Mas se antes nos preocupávamos tanto em fazer estas distinções (vide livro “A Arte do Vídeo”, de Arlindo Macha-

do, que marcou uma época nos estudos audiovisuais ao perscrutar o vídeo como suporte e linguagem), hoje já 

não estamos mais sintonizados nesta questão. 

Hoje estamos vivendo um disseminado acesso tecnológico a imagens. A linguagem em si talvez não seja mais o 

centro da questão. Não interessa tanto mais o meio e suas supostas verdades. Acabou-se uma era e parece estar 

morta a intenção de que a linguagem seja o centro de uma experiência estética. Está morta assim a videoarte?

O fato é que mais de 35 anos se passaram desde a primeira experiência estética com o vídeo no Brasil (Ana 

Lívia Cordeiro, “M3X3” -1973 e Letícia Parente, “Marca Registrada” -1974). Os artistas se especializaram e não só 

incorporaram o vídeo à sua arte, como o tornaram fundamento de seus experimentos de linguagem. A videoarte 

deixou registros fundamentais na história das artes brasileiras. Nos anos 80 e 90, o vídeo chegou ao seu ápice 

de um excesso de expressividade, com festivais dedicados apenas a ela. E agora, 10 anos depois do ano 2000, a 

videoarte está completamente incorporada ao universo das artes plásticas.

Precisamos talvez corrigir o erro de achar que sabemos o futuro. Parar com estas teorias apocalípticas e premo-

nitórias. Tentar analisar o presente. Estar diante da obra.

Na seleção de fi lmes que apresento aqui estão os trabalhos de cinco artistas jovens, mas já experientes, que 

dialogam com diversas artes.



A primeira versão do “Brazil knows what videoart is” foi concebida para o Centro Cultural Le Cube em Paris. 

Passados três anos, esta curadoria foi se desenrolando numa pesquisa e foi apresentada versões no festival Vide-

oformes, em Clermont-Ferrand, na França e no Videographe em Montreal, no Canadá. A primeira intenção era sele-

cionar alguns jovens artistas com um trabalho já consistente. Mas, a partir disso, as escolhas foram direcionadas 

a exibir vários trabalhos do mesmo artista para que o espectador construísse uma ideia do que representa este 

trabalho no contexto contemporâneo. Para o Arte.Mov, no entanto, a seleção fi cou restrita a apenas um trabalho 

de cada autor por motivos de duração. Vamos a eles.

CARLOSMAGNO Rodrigues/ALEXANDRE ILLICH/13:07 - Roberto Bellini/ CORDIS/ 14:55/- Marcellvs L./ 1716/ 7:12 

min/ - Sara Ramo/TRANSLADO/8:00 min -Laura Erber/PRÉ- HISTÓRIA/3:34 min/

Carlosmagno Rodrigues, 38 anos, (“Sebastião, O Homem que Bebia Querosene”, “Diante do Abismo de Seus Olhos” 

e “Doriangreen”), que está aqui com o fi lme “Alexandre Illich”, possui um trabalho contundente e denso, que 

perpassa pelos conteúdos pós-existencialistas, pós-comunistas e anticapitalistas que lançam perguntas sobre 

a vida/morte e, principalmente, sobre a inadequação do homem contemporâneo visto metaforicamente numa 

imagem de menino (o incrível Bruno, fi lho de Magno que atuou em quase todos os seus fi lmes), que fala frases 

fi losófi cas, adultas demais para todos nós, mas que projeta uma mistura de remorso, recalque, daquilo que dese-

jamos da vida, e ela o tempo todo nos nega. 

Alexandre Illich, nome de seu segundo fi lho, segundo Magno “é um vídeo comemorativo ‘cético’ do nascimento 

de meu fi lho”. A narratividade de sua obra está na força de suas imagens icônicas velhas e gastas, transporta-

das para um mundo um tanto misterioso, inóspito visualmente, mas vibrante, no qual frases emblemáticas ou 

discursos políticos são repetidos e contemplados como fruto de uma cultura da imagem resgatada já nostálgica 

e, portanto, sem esperança. Sua crítica se consome numa vontade de rebelião, um sentimento quase “vintage” de 

uma revolução inacabada. 

Em Alexandre Illich, concluímos: metonimicamente um fi lme de Magno pode representar todos os outros por ele 

já feitos. No bom sentido, os elementos que ele insiste e repete são os que criam seu universo particular e incon-

fundível. Magno já é uma escola, Sua índole é de uma narrativa circular, na qual os relatos são os discursos retó-

ricos e lidos em voz alta ou as falas ensandecidas de pessoas exaltadas pelo desespero. Recorre a parâmetros de 

sentido, o “eu não estou satisfeito”, mas o gesto principal é o da pureza da busca por uma imagem fundamental 

versus a diversidade de elementos visuais e ruídos, como se sua tela pudesse ser preenchida aos poucos. 

O trabalho de Roberto Bellini, 31, apresentado aqui, “Cordis”, também dialoga com seus trabalhos anteriores. 

Considero Roberto Bellini, que participou anteriormente com os fi lmes “I Give up”/“Through the glass”/”Landscape 

Theory/“Invisible Garden”/, um dos artistas (que vindos da animação) optou por construir ‘narrativas da obser-



vação’. Estas narrativas tratam de uma ordem do olhar que paira sobre o objeto de maneira plácida, estática, à 

espreita do acaso e do pequeno fato (em “Cordis”, o fato em si toma grande importância para quebrar a lógica, e 

este fato corriqueiro se transforma, ao longo da espera, em algo cruel, aos olhos de quem observa). Ao contrário 

da linguagem vibrante da videoarte dos anos 80/90, retorna-se a essência daquilo que é uma imagem, num certo 

sentido, “fi el”, limpa e sem tantas maquiagens da edição. Parece ser uma imagem isolada mas que depende de sua 

sequência, que por sua vez requer um exercício para a observação. As narrativas da observação parecem espontâ-

neas em suas intenções, mas exibem a força de um conceito planejado.

Assim também é o trabalho do artista Marcellvs L., 30. Apesar de partir de um borrão digital (ou seja, de maneira 

oposta à imagem limpa de Bellini), ele também, por trás de sua pequena câmera de baixa qualidade, se faz esperar 

como se escondido, para que algo se revele ali, em tempo real. Em “1716”, fi ca evidente esta espera, assim como 

em seu trabalho anterior “Spree” (em que nada realmente acontece a não ser a sutil analogia entre as fachadas do 

barco que fl utua e de um edifício). Um fi lme sobre nada que acontece. Mas, eventualmente, poderá acontecer.

Este “esperar pelo inusitado” pode ser angustiante para o espectador, que muitas vezes abandona a sala. Esta 

proposta vai além desta expectativa, ela induz a morte deste mesmo espectador, ao anular sua espera ao infi nito 

(de um tempo que se estende muito), expulsando-o da sala. Isto nos faz pensar em qual tipo de ansiedade rege 

as normas da recepção da obra de arte. O tempo é o caminho para a observação, e se algo defi nitivamente vai 

acontecer ou não, já não tem mesmo grande importância. A obra passa a ser este sentido construído pela posição 

do espectador observador, impaciente ou não.

Os trabalhos de Sara Ramo, 35, espanhola radicada no Brasil, reaviva as intenções da vídeo performance, nua 

e crua. Acrescenta de contemporâneo, uma lucidez, lúdica e contundente, ao dançar com um companheiro, um 

boneco de papelão em “Amor Fati”. Ou ao desfazer as malas infi nitamente em “Translado”, trabalho apresentado 

aqui. Ramo (desde seus primeiros trabalhos em vídeo como “Ceia” e “Hotel Paradise”) questiona em seus atos 

performáticos programados, o olhar e a expectativa do outro. Esta potência encarnada em seu corpo de mulher 

torna possível uma fantasia (“Oceano”) que vai além da medíocre existência cotidiana. Em “Translado”, Sara Ramo 

retira objetos pessoais, da casa, da mudança, de uma mala no chão, expondo de maneira simples, a metáfora do 

que é se transportar, mudar, para outro lugar, sofrer. Ela fala de uma potência feminina para assuntos de clara 

impotência social, corporal, grupal.

Pela primeira vez na seleção está a artista visual e escritora Laura Erber, 31. Laura transita entre linguagens e sua 

obra visual traz fortes referências da literatura, da matéria verbal, do relato, buscando intensifi car as ligações entre 

palavras, imagem e corpo. Apesar de Laura não aparecer propriamente como performer em “Pré-História”, evoca 

sua própria presença ao reduzir o campo visual numa pequena janela circular à imagem de uma menina que conta 

uma pequena história sobre o surgimento do mundo, em francês. O olhar busca a menina no recorte, que sai do 
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campo de visão proposto, gerando certa curiosidade especular: o que estará no contracampo ou fora do campo? 

Ao mesmo tempo ativando a importância do relato verbal em si. O último trabalho de Laura Erber, “O Funâmbulo 

e o Escafandrista”, é uma vídeoinstalação que pode ser experimentada, de outra maneira, em seu site (http://

www.novembroarte.com/catalog_funambulist.) Nela pequenos vídeos, combinados pelo espectador, mostram a 

força visual da pesquisa da artista sobre o suicídio e o impulso para a morte. 

O trabalho de pesquisa do “Brazil knows what videoart is” continua. A ideia é reunir artistas que estão cons-

truindo uma história para a arte do fi lme/vídeo livre, estético e experimental no Brasil. Um pequeno recorte para 

grandes questões que estão aqui e agora.

Francesca Azzi é criadora e diretora da Zeta Filmes, produtora voltada para cinema, novas mídias 

e exposições. Todas as artes geradas por imagens em movimento são o foco de interesse e parte 

fundamental do trabalho desenvolvido pela Zeta Filmes. Seu primeiro evento foi a criação, em 2000, do 

Fluxus - Festival Internacional de Cinema na Internet. O Fluxus é dedicado a exibição na internet de fi l-

mes, brasileiros e internacionais, de curta duração. O Fluxus foi pioneiro na utilização da Internet como 

mídia de difusão e exibição do audiovisual. Foi um dos primeiros eventos a acreditar que a criação de 

um espaço permanente para exibição do cinema de curta duração na web, o levaria para um público 

mais amplo e contribuiria para um intercâmbio constante entre diferentes linguagens e culturas. Em 

2010, o Fluxus, além da internet, apresentou sua primeira exposição num espaço real, que teve corre-

alização do Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS-SP), e deu continuidade ao projeto original 

do festival, o de criar novas e inovadoras formas para a exibição audiovisual. Em 2001, a Zeta Filmes 

criou o Indie - Mostra de Cinema Mundial, em Belo Horizonte, Brasil. Indie quer dizer independente. 

Indie quer dizer criativo, livre, experimental, cultural. O cinema é Indie quando não pensa apenas em 

entretenimento, mas cria universos próprios de comunicação. Indie é um conceito, uma idéia, uma 

postura. Interessado na exibição dessa produção, a Zeta criou o Indie para incentivar a formação de 

público para o cinema independente e autoral. Para também incentivar a exibição de fi lmes inéditos, 

sem distribuição no Brasil, muitos deles de novos diretores, e que são negligenciados pela falta de 

espaço para exibição no circuito de cinemas brasileiros. Muitos diretores ganharam retrospectiva na 

mostra: Brillante Mendoza, Naomi Kawase, Philippe Grandrieux, Koji Wakamatsu, Hong Sang-Soo, entre 

tantos outros. Desde 2007, o Indie acontece também em São Paulo, e nos últimos anos foram mais de 

170 mil espectadores. Veja mais no site www.indiefestival.com.br.
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Como tudo começou na escuridão até a chegada dos grandes mamíferos sobre a Terra. O homem deu nome a 

todos os animais, mas Camilah rebatizou alguns deles. 

Pré-história
Direção: Laura Erber

3’30”/ Mini-DV/2010

Translado
Direção:Sara Ramo

7’50”/2008/HD Video digital
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Filme introduzido com discursos delirantes, carregado de ceticismo, que apresentando assim, a vida a um 

recém nascido “Alexandre Illich” fi lho de um neurótico em tratamento clínico, o próprio autor.

Filmado na cidade de Cordisburgo MG, o vídeo traz uma leitura poética dessa paisagem, abordando a escuridão e 

o seu profundo mistério povoado de espíritos selvagens e moribundos. De dia, a luz, o silêncio e a morte.

Alexandre Ivlich
Direção: Carlosmagno Rodrigues

12’52”/ MINI-DV/dvd /2009

Cordis
Direção: Roberto Bellini

15’/HDV/2009
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“Como um segmento arrancado ao mundo, o vídeo nos faz ver um acontecimento no momento em que acontece, 

no momento de sua emergência.  Daí, talvez, certa semelhança com as imagens em direto das catástrofes – as 

tempestades, os furacões, as enchentes – que a TV não cansa de nos mostrar. O mesmo distanciamento, a 

mesma emergência, a mesma instabilidade da imagem. Essa semelhança logo se desfaz quando, imersos na 

duração, nos vemos em um espaço sensível, um espaço que vai deixando de ser representativo para se tornar 

intensivo: em seu interior, forças se modulam, se afetam, atravessam umas às outras: as ondas contra as 

pedras, o vento contra a câmera, alguém que caminha em direção à câmera, alguém que caminha em direção 

ao mar. Longínqua, a fi gura contempla a natureza, confronta sua virulência. A imagem se faz desse confronto. 

Transtornada pelas intensidades do que acontece, ela é interrompida, como se a câmera não mais suportasse – 

fi sicamente – a força desse transtorno.” (André Brasil)

1716
Direção: Marcellvs L.

07’12”/2009/10
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curadoria: Jorane Castro

MOSTRA NORTE - INVISIBILIDADES
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O documentário foi feito justo antes da tomada de decisão do STJ - Supremo Tribunal de Justiça – sobre a 

expulsão o não dos invasores arroceiros das terras indígenas, decisão que podia criar um caso exemplar em 

relação a todas as terras indígenas do Brasil.

Mostra a força dos invasores, a violência, as relações com o poder político regional e da os pontos de vista de 

indígenas, representantes públicos e gente da rua.

As imagens de violência foram gravadas pelos próprios indígenas e são bastante duras e claras, e a continuida-

de, os indígenas atacados explicam como viveram aqueles momentos.

O documentário A LUTA CONTINUA – RAPOSA SERRA DO SOL  foi um trabalho voluntário ( nenhuma das pessoas 

que trabalharam nele cobrou nada) e ganhou o prêmio ao melhor media metragem na III Mostra de Cine 

Etnográfi co do Amazonas e o 1º Prêmio de Cine Voluntário, em Granada, Espanha.

Paraíso ou Inferno verde? Por que pensamos a Amazônia com categorias extremas? Inspirado no livro “Viagem 

das Idéias”, do sociólogo Renan Freitas Pinto, o vídeo trata da construção do pensamento social sobre a 

Amazônia a partir dos relatos dos viajantes do século XVI até os dias de hoje. Entrevistas com o autor, Ribamar 

Bessa Freire, Márcio Souza e Eduardo Góes Neves.

A Luta Continua – Raposa Serra do Sol
Diretores: Daniel Garibotti & Marta Caravantes

23’/2008

Viagem das Idéias.
Direção: Satya Caldenhof

23’/ 2008/ Manaus – AM
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Ymá Nhandehetama (Antigamente fomos muitos) 
Artista: Armando Queiroz / Belém / PA / Brasil – 1968

8’21”/2009/Vídeo em loop

Almires Martins é uma pessoa de etnia guarani que conheci em 2009. Naquele momento, fazíamos parte de um 

grupo que organizou uma exposição de material etnográfi co nas dependências da Fundação Curro Velho, 

entidade cultural do estado, dentro da programação da III Semana dos Povos Indígenas do Pará. De imediato sua 

fi gura chamou atenção pela poesia e clareza do seu pensamento. Almires nasceu em uma aldeia localizada no 

atual Estado do Mato Grosso do Sul, fi lho de uma liderança indígena assassinada. Ele mesmo sofreu algumas 

emboscadas, das quais seu corpo é testemunho. Hoje, mora em Belém onde acaba de defender na Faculdade de 

Direito da Universidade Federal do Pará tese de mestrado que trata de direito indígena guarani, cumprindo 

resoluto, o papel que lhe cabe.

Quando convidado para participar do vídeo Ymá Nhandehetama (Antigamente fomos muitos), aceitou gentil-

mente a proposta. A partir de então, o vídeo foi construído através de um diálogo que objetivava expressar a 

condição indígena de agora, fruto de um longo processo de violência e dissolução física e espiritual imposto às 

diversas etnias indígenas das Américas. Sua fala, lúcida e transparente, nos coloca diante de uma realidade 

invisibilizada na imensidão das matas, “... como um grito na escuridão da noite”.
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curadoria: Danilo Barata

MOSTRA NORDESTE - O CORPO-IMAGEM
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Pombagira é relacionada à imagem de uma diaba, abusada, cigana, mulher de sete homens, arriba-saia, chamada 

de Maria Padilha, tem a mão na cintura, numa atitude de desafi o, e está associada aos travestis, às prostitutas, 

à transgressão.

Sensações Contrárias é ambientado no Recôncavo Baiano, região de passado coronelista. Dentro de um ambiente 

provinciano-decadente, desenvolve-se a noção de borrão, em que os eventos coreográfi cos e imagéticos se dão 

por aparentes acidentes, falhas e descontinuidades, num limite entre realismo cotidiano e surrealismo.

Pombagira 
Direção: Marcondes Dourado

3’ / Vídeo / 2007 / Bahia

Sensações Contrárias
Direção: Amadeus Alban, Jorge Alencar e Matheus Rocha

5’ / Mini-DV - 4:3 / 2007 / Bahia
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Ficção científi ca baseada em fatos reais

Experiências corpóreas em performances artístico-esportiva

Flash Happy Society
Direção, Produção, Fotografi a, Som, Montagem: Guto Parente

08’ / HD / 2009 / Brasil

Plus Ultra
Direção: Oriana Duarte

8’ / 2008 / Pernambuco 
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CUCETA - A Cultura Queer de Solange Tô Aberta 
Direção:Cláudio Manoel

13’ / 2010 / Alagoas

Um grande poço, um balanço, uma fi gura feminina, um fl utuar, uma vertigem. Ranger de cordas, titilar de vidro, 

vento marcam a sonoridade da cena. A ação é pensada para o lugar, um balançar por sobre a água, uma 

brincadeira quase uma fábula. Balanço que parece vir do céu.

Webdocumentário focando os bastidores do show, idéias e a fi losofi a queer do duo Solange tô Aberta. Seriedade, 

sarcasmo, ironia, anarquia e cultura gay. A defesa do corpo livre, sem formato social. O webdoc intercala 

entrevistas com trechos do shows e bastidores.

Vertigem
Direção: Milena Travassos

3’07” / 2006 / Ceará
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Numa tarde de sol, uma menina brinca de bambolê sobre uma laje de um bairro da periferia, enquanto isso, o 

mundo gira ao redor dela. A menina negra e com cabelos de fogo se faz presente como núcleo de seu próprio 

universo. Como elemento solar de uma órbita desenhada pelo bambolê é re-interada pelo movimento circular 

traçado pela câmera.  Esse traçado de desenlace contínuo feito pelo aro, que indica uma construção interior, é 

como o fi o da vida que ela tenta manter em órbita.

Registro de três ações realizadas pelo GIA (Grupo de Interferência Ambiental) nas ruas de Salvador. Propostas 

provocativas e bem-humoradas que se apropriam do espaço público como suporte para interferências no 

cotidiano urbano.

O Mundo de Janiele 
Direção: Caetano Dias

4’ / DVD / 2007 / Brasil

Acredite nas suas Ações 
Direção: Grupo GIA

08’23” / Vídeo / 2006 / Bahia
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curadoria: Gustavo Spolidoro

MOSTRA SUL - EU NÃO QUERO SER CINEASTA
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Em “Um Instante de Estática” a câmera é atemporal e presencia mais de uma dimensão. A enigmática experiên-

cia estética ocorre mediante a sobreposição de um indivíduo específi co. Ele experimenta fenômenos mentais 

colando camadas de sua existência. Não há razão aparente para os acontecimentos, pois não existem caminhos 

errados. O sentimento é a percepção real das etapas anteriores.

Entrar é sair. Prosseguir é retornar ao início.

 http://www.tentacles.art.br

GINÁSTICA é um vídeo de música, luz e coreografi a, gravado em três aulas de aeróbica em uma academia de 

Porto Alegre.

Um Instante de Estática 
Direção: Tentacle Ensemble Collective

6’ / Porto Alegre - RS

Ginastica
Direção: Mariana Xavier

04’57” / 2007 / Porto Alegre - RS
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Quatro amigos fazem um agradável piquenique em um lindo jardim, quando algo inesperado acontece.

“Processo alternativo de formação de nuvens”.

Piknik
Direção: Luiz Roque e Mariana Xavier

5’17” / 2007

Projeto Vermelho
Direção: Luiz Roque / Fotografi a e Câmera: Gustavo Jahn / Montagem e Som: Letícia Ramos

5’ / 2006
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Uma fração de tempo do universo de um sentinela aquático, cuja tarefa é proteger a honra sensível do reino o 

qual habita. Lançando mão da beleza, ele infl ama o ar retumbando a sua presença. Ao sol se pôr, fogos 

explodem fora do alcance dos homens. A beleza é ofertada em abundância. É defi nida a cor de uma situação. E o 

terreno se faz ausente

Filme realizado com a técnica de animação Stop MOTION a partir de camera LOMO OKTOMATIC  35mm composta 

por 6 lentes 

Sentinela
Direção: Cristiano Lenhardt

4”44”

Impulso
Direção: Leticia Ramos / Stylists: Leticia Toniazzo e Rita Weinner / Personagem: Rita Weinner / Trilha sonora: FLU

3’ / 35mm / Vídeo / 2007
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Apropriação de cenas do fi lme “limite”, Mário Peixoto / 1931

Noite quente, chuva fi na.

Peço-lhe que volte e fi que contente 
Direção: Dirnei Prates

1’45” / 2009

Águas De Maio 
Direção:Nelton Pellenz

06’18” / 2010
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Um agente realiza infi ltrações analógicas ao arremessar nanquim e outras substâncias líquidas sobre a objetiva 

da câmera digital. No registro de paisagens urbanas, uma mancha atua sobre o plano e suas interferências 

determinam a narrativa do fi lme.

Especulativo Móvel 
Direção, edição e fotografi a: James Zortéa / Trilha original: Marcelo Armani

05’22” / 2010 / Porto Alegre - RS
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MOSTRA COMPETITIVA 2010

Pre-seleção: equipe Vivo arte.mov

Premição nacional em Belo Horizonte, conferida pelo júri ofi cial:

Annete Schafer (Alemanha) 

Dellani Lima (BH, Brasil) 

Gracie Santos (BH, Brasil)

Lucio Ribeiro (SP, Brasil)

Mark Amerika (EUA)

35 mil reais em prêmios

Os 40 trabalhos que compõem a 5ª Mostra Competitiva do Vivo arte.mov formam  um panorama dos 

desdobramentos mais recentes do audiovisual produzido com e para mídias móveis. São trabalhos 

que representam uma diversidades de vertentes, da câmeras como observados de acontecimentos à 

experimentação plástica, explorando diferentes técnicas narrativas e recursos de linguagem. No con-

junto, permitem  ao público conhecer uma amostra signifi cativa do que tem se produzido na área.
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Acende A Luz 
Rodrigo Cass 

2010 / São Paulo SP / 3’59’’

6pistas 
Roderick Steel –

2010 / São Paulo - SP / 02’37’’

A Maçã E Eu 
Alan Santos Bittencourt / Sheisa Amaral Da Cunha 

 2010 / Porto Alegre - RS / 03’00’

A maçã e eu conta a relação de amor e ódio de um boneco por uma maçã, 

mostrando a ambiguidade das relações entre ser humano e natureza. 

Enquanto transitamos estamos “em trânsito” por imagens-pistas ou “antenas-

-dispositivos”. As telas/pistas, ora difundem ora confundem o onde queremos 

chegar, o onde estamos e as pontes imaginárias que criamos entre espaços-

-tempos de imagens-celular, imagens-rádio... num horizonte em trânsito.

O artista esfrega duas lâmpadas, uma contra a outra em sentido horário e 

anti-horário. Quando uma lâmpada acende a outra apaga, uma dá a vez 

para outra se acender. 

Adios Rondonia 
Malu Teodoro / Vinicius Assencio

2010 / Pederneiras - SP / 00’57’’

Antes de se mudarem para outro país, os integrantes usaram o formato do 

video para levarem consigo lembranças de suas respectivas cidades. O video 

“Adeus Rondonia” é uma forma de despedida e recordação.

Am Security 
Artesão Do Video 

2010 / Belo Horizonte - MG / 02’54’’

São imagens da fl oresta Amazônica tiradas por satélites. Nelas a vida da 

Amazônia é captada e os cortes são decididos por alguém que as assiste.
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Amarelo Sopa 
Manuel Horta/ Luisa Garcia/ Pedro Toast/ Antoine Remy/ Gabriel Caram

2010 / Belo Horizonte - MG / 02:13

Uma vinheta que foi elaborada para abrir as entrevistas e promover a Sopa 

Magazine. O material foi tão promissor que renderam cenas que dariam ainda 

muito pano pra manga. Assim foi utilizado para a criação do video pata Arte.Mov.

Bucólica 2 
Joacélio Batista 

2009 / Belo Horizonte MG / 02:33

Para o melhor desfrute desse video dedicado ao ócio, recomenda-

mos tirar os sapatos, tênis, meias e jogar a pernas para o ar.

Amor Platônico 
Paula Murad Abrão Ventura / Érica Simone Almeida Coelho

2010 / Campo Grande MS / 01:17

Uma animação irônica com um humor ácido sobre o amor platônico e todos os 

impasses que este implica quando acontece.

Cadadia+ Lucimar Bello 
2010 / São Paulo SP / 01:00

Da janela do atelier do Ed. Costa Brava, Vl Olímpia, SP, fi z fotos digitais, 2 por dia, 

de nov 2006 a jun 2010, da construção do Ed. Very Special Olympia Service. O 

video são fotos sem edição, nem sequência. Dialoga com: Ai Weiwei, Francis 

Allys, Hélio Oiticica, Marcelo Cidade, Marilá Dardot... 

Cidade De Homens 
Murilo Deolino Silva Souza 

2010 / Valença - BA / 01:54

Um universo novo é criado, corpo e máquinas se misturam, cãmeras vêem através 

de olhos humanos, carros se movem sobre pernas, escavadeiras utilizam mãos 

gigantes, auto-falantes transmitem sons através de bocas com lábios e língua.
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Conversas Maritimas 
Andre Amparo 

2010 / Belo Horizonte MG / 02:32

Imagens apropriadas numa travessia marítima entre Salvador e a Ilha de 

Itaparica no carnaval de 2009 são montadas junto a trachos de uma 

entrevista do escritor Paulo Coelho apropriada na internet.

Cordel 
 Fabiana Reis / Carolina Cintra
2010 / São Paulo - SP / 02:24

Montado com tomadas simples, de objetos do universo da costura, em fundo 

branco, nas cenas usa-se sons não pertencentes às imagens representadas. 

Baseado no poema de machado de Assis: “Um apólogo”. Mostrando o próprio ato 

de costurar, com referência ao movimento do rolo de fi lmagem. 

Estátuas 
Fernando Rossi

2010 / Belo Horizonte - MG / 01:41

Video-poema sobre nossa passagem no plano terreno.

Corre-Dor 
Márcio Mota

2010 / Brasília - DF / 03:08

Videoarte da série Diálogos.

Hot Wheels 
Kico Santos / Fabio Nikolaus

2010 / São Paulo - SP / 01:10

Sábado a tarde. O estacionamento é como um Hot Wheels gigante repleto de 

motoristas paulistanos.
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Iluminação 
Bruno Pacheco

2010 / Belo Horizonte - MG / 03:00

Casal caminha durante uma noite escura utilizando fl ash da câmera do celular 

como lanterna.

Isso Não É Uma Sabiá - Ceci N’est Pas Une Sabiá 
Mateus Rodamilans Bastos

2010 / Salvador - BA / 01:09

Isso não é um sabiá é uma pequena homenagem aos 80 anos da “traição das 

imagens”, de René Magritte. A partir da provocação do pintor, o curta transpõe 

o problema da ‘captura’ da sabiá para o universo das imagens digitais.

Musicaixa 
Jackson Abacatu

2010 / Belo Horizonte - MG / 02:00

Uma caixa de música e sua proliferação de sons.

Nuclear Dance 
Márcio Mota

2009 / Brasília - DF / 03:13

Videoarte da série Colagem.

Nego 
Savio Leite / Marko Adjaric

2010 / Belo Horizonte - MG / 03:00

Uma homenagem ao intelectual negro mais fecundo que o Brasil conheceu, 

utilizando de quadrinhos como suporte visual e dramático.
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O Outono 
Kico Santos / Fabio Nikolaus

2010 / São Paulo - SP / 01:49

Foi um outono de cores e formas memoráveis. Essas são as tardes colecionadas 

durante toda a estação.

Onde Fica 
Dedeco Macedo / Lara Belov

2010 / Salvador - BA / 03:00

Uma mulher dentro de um ônibus não consegue descobrir o destino para qual 

deve ir. “Onde fi ca” é uma experiência surrealista, um pesadelo agonizante de 

não conseguir chegar a lugar nenhum, ao mesmo tempo em que aos poucos 

revela uma Salvador chuvosa e desassociada de cartão postais. 

O Tempo Dentro Do Tempo 
Felipe Barros 

2010 / São Paulo - SP / 02:57

Que o tempo passe, vendo-me fi car.

Orawa 
Felipe Barros

2010 / São Paulo  - SP / 02:59

Qual o papel do maestro?

Paisagens 
Luis Henrique Rodrigues

2009 / São Paulo - SP / 00:43

Paisagem para mergulhar.
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Para: Você 
David D’visant

2009 / Curitiba - PR / 01:01

Este projeto foi feito com algumas fotos em sequência e desenhos frame a 

frame, nada do que se vê é video. O tema sonho, citado no video, refere-se aos 

sonhos que temos e que muitas vezes paracem tão difícieis de se realizar.

Phonosintese V.0.1 
Vanessa De Michelis / Marcelo Dante

2010 / Belo Horizonte - MG / 02:00

Phonosíntese é o video-manifesto de uma pesquisa sobre eco-acústica, poluição 

sonora e noise-music. O objetivo é quebrar hábitos do lugar comum da escuta 

através de apropriação de parâmetros musicais extraídos de ruídos complexos 

como a paisagem sonora do trânsito urbano.

Poemas Perdidos De Amor 
Raquel Ravanini 

2010 / São Paulo - SP / 03:00

Poemas perdidos de amor - Poesia interativa online. Encontrar um caderno 

de poemas de amor perdido foi o mote para esta obra que busca suscitar a 

vínculo e intimidade através da interação. Poesia para espreitar, sentir, 

interferir, reconhece-se e participar. Um estudo em poesia interativa.

Playtime 
Eduardo Zunza 

2010 / Belo Horizonte - MG / 03:00

O tempo, a criança, a expectativa.

Preguiça 
Isaac Chueke

2009 / Rio De Janeiro - RJ / 01:03

Um olhar irreverente dos próprios baianos sobre a sua popular preguiça.
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Px 
Andrea Rios May

2009 / Salvador - BA / 00:59

O fl uxo lúdico do transe ou trânsito aquático. Que, mesmo sob tonalidades 

envelhecidas (uma alusão à poluição ambiental) se revigora pela própria 

natureza.

Terra Roxa 
Natalia Alves Nunes / Jose Mauricio Da Costa

2010 / Macatuba - SP / 01:46

Video com intervenção gráfi ca que acompanha parte do processo da 

cultura e extração da cana-de-açúcar na região sudeste do país.  Nota: 

os números e terminologias usados na intervenção gráfi ca do video são 

meramente ilustrativos, não são, portanto, dados reais de produção.

Sea You - A Castaway’s Cast Off 
Lucas Carvalho / Felipe Soares

2009 / Belo Horizonte - MG / 01:00

Sea you - A castaway’s cast off apresenta a história de um mendigo marinheiro 

que sobrevive com o que o mar das ruas lhe provém.

Thirdness
David De Visant Soares Soltoski 

2009 / Curitiba - PR / 01:02

Thirdness é um video experimental que através de uma simples janela de 

proteção explora a ciência da smiótica dentro da concepção triadica criada por 

Charles Sanders Peirce. Na tradução, (thirdness) signifi ca terceiridade. 

Rio Do(I)S Tempos 
Bruna Callegari / Rafael Buosi

2010 / São Paulo - SP / 02:00

Rio Do(i)s Tempos foi gravado em plano sequência no rio Amazonas, 

cidade de Macapá. No cruzamento entre a canoa e o navio um retrato de 

sincronias, travessias, confl uências. Para ver loop.
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Se Me Pergunto, Por Que Meus Lábios Negam Respostas? 
Joacélio Batista

2010 / Belo Horizonte - MG / 02:45

Se me pergunto, por que meus lábios negam respostas?

Uma Busca Em Processo Ou A Arqueologia Do Futuro 
Aline X / Pedro Veneroso

2010 / Belo Horizonte - MG / 01:30

Alguma coisa há, o nada absoluto não há. Decifrar mensagens do 

passado; escrever as inúmeras histórias do futuro. Em territórios 

inexistentes o indivíduo busca sinais de qualquer tipo, ansioso por 

ouvir e ser visto por alguém, em algum lugar do universo.

Um Filme Para Erma 
Dirnei Prates 

2010 / Porto Alegre - RS / 02:59

Um dia na vida de Erma e seus amigos.

You Bitch Die!!! 
Lucas Sá Araújo

2009 / São Luís - MA / 02:49

Homenagem em forma de trailer aos fi lmes B (trash) dos anos 70 e 80.
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Loop é um evento dinâmico, híbrido e aberto, adaptado às necessidades de mudança dos diferentes agentes 

envolvidos no setor audiovisual. O Festival propõe um espaço de refl exão, difusão e comercialização de criação 

de vídeo, no qual os diferentes agentes estão ativamente envolvidos, discutindo formas de vizualização e 

gerenciamento de obras de videoarte. O objetivo é refl etir sobre a cena existente, e permitir o estabelecimento 

de novos contatos e alianças.

O Loop Festival também propõe um projeto de cidade, permitindo a conexão de redes locais com redes 

internacionais. Sua programação ocupa os principais Museus, Centros de Arte e Galerias de Barcelona, além de 

locais como bares, restaurantes e outros estabelecimentos, que levam a arte para perto do público em geral.

OFF LOOP
http://www.loop-barcelona.com/ 
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AU

Vincent Gisbert Soler

05:38/2008

Walking to de sol

Vivimos del Aire

06:28/2009

La Valise

Iker Iturria

05:55/2008

Pardo es leo

Jaume.tv

03:17/2010

Inestable

Sara Tur/Kevin Kwik

03:17/ 2009
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Como

Mariane Abakerli

04:41/2009

Epanalipsi (Repetición)

Pinelopi Thomaidi

01:47/2007

Video Borders-series tape#hair

Kim Engelen

05:35/ 2009

Plastic

Laura Celada

02:56/ 2006

In.soroll

Re-col.lectiva

03:17/ 2009
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Palavras ao Interior

Nuno Vicente

03:00/2010

Days of Porcelain

Christina G

07:07/2008

The End

Jordi Cussó e Xim Izquierdo

08:00/2009
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DOTMOV
http://www.shift.jp.org/mov/ 

DotMov é um festival de fi lmes digitais organizado pela revista online “Shift”, com o objetivo de descobrir 

criadores talentosos desconhecidos e dar-lhes a oportunidade de exibir seus trabalhos. Os trabalhos inscritos 

são selecionados por um júri convidados, e exibidos no website do Festival. DotMov acontece anualmente em 

várias cidades do Japao e internacionalmente.



67

Bubly 023

Daisuke Hagiwara

02:00/ 2010

Varfi x

Kotaro Tanaka

08:23/2010

Soundsphere

Mikita Arai

01:40/2010

1925 aka Hell

Max Hattle

01:36/2010

1923 aka Heaven (loop)

Max Hattler

01:55/2010

Runner’s Poem

Floating in Space

05:25/2010
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Natsu Wo Matte Imashita

YKBX

05:54/2010

Volcano

Shusaku Kaji

04:00/2010

Bless

Overture

03:34/2010

Embah

Taro Shinkai

08:18/2010

Inner Klange

Lemeh42

10:00/2010



O Disposable Film Festival foi criado em 2007 por Eric Evans Slatkin e Carlton para comemorar o potencial 

artístico do vídeo descartável: curtas-metragens feitos em aparelhos não-profi ssionais, tais como telefones 

celulares, câmeras fotográfi cas, webcams e outros dispositivos de captura de vídeo disponíveis. O Disposable 

Film Festival oferece um fórum dedicado ao potencial criativo desse novo modo de fazer fi lmes através de 

exibições, concursos e outros eventos para mostrar o melhor trabalho no gênero descartável. 

DISPOSABLE
http://www.disposablefi lmfest.com/about/
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My Fantastic Movie

Daniel Eskils

42''

Housse de Racket - "1234" 

Nicolas Tiry & Edouard Chaissaing 

# 3'04'' 

The Animated Heavy Metal Parking Lot 

Leslie Supnet 

# 1'49'' 

The Lost Tribes of New York City 

Andy & Carol London 

# 3'08'' 

Wood Smoke 

Fredo Viola 

# 3'05'' 
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Death the Dialogue 

Skyler Buffmeyer 

# 2'25'' 

How to Google Maps 

Ira Mowen, Yannick Dangin & Molly Morgan 

McDonnell 

# 1'29'' 

Cubism 

Robert M. Gordon 

# 2'39'' 

Toilet Paper Animation 

Christophe Jordache 

# 1'23'' 

Sour 

Magico Nakamura, Masayoshi Nakamura, 

Masashi Kawamura & Hal Kirkland 

# 4'00'' 
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Home 

Ryan Spring Dooley 

# 2'54'' 

My 60 Seconds Documentary About the Stuff 

What is in This Room 

Ryd Cook 

# 1'09'' 

Hair and Diamonds: Exercise 

Christopher McManus 

# 3'02'' 

Tak 

John Shibata 

# 3'43'' 

Lucia 

Cristobal Leon, Niles Atallah & Joaquin Cocina 

# 3'56'' 
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After the Rain 

Karen Abad 

# 2'18'' 

Monolife 

Salem Buur Nabulsi 

# 21'' 

Wolf and Pig 

Takeuchi Taijin 

# 4'06'' 

Memoirs of a Scanner 

Damon Stea, Zack Dezon & Cassandra 

Chowdhury 

# 1'16'' 

How to Make a Baby 

Cassidy Curtis & Raquel Coelho 

# 57'' 



Orson Whales 

Alex Itin 

# 4'05'' 

Pretty Babby 

Peter Tschann-Grimm 

# 1'26'' 





Os telefones celulares, graças às suas funções aperfeiçoadas e acessibilidade à redes, tornaram-se

a “tela pessoal” na qual as pessoas podem assistir vídeos enquanto deslocam-se. Vídeos-móveis

feitos sob medida podem ser produzidos com esforço e determinação razoáveis conseguindo assim

entrar neste mercado emergente da “Quarta Tela”. 

O Hong Kong Mobile Film Festival estabeleceu alguns objetivos que norteiam suas ações: permitir 

a criação de uma plataforma global de trocas de idéias entre os agentes dessa indústria; reconhe-

cer o esforço e criatividade dos realizadores de vídeos-móveis; educar e encorajar profi ssionais e 

estudantes de disciplinas relacionadas a produzir conteúdo audiovisual para mídias móveis; divulgar 

as capacidades e potenciais dos fi lmes-móveis para diferentes setores da indústria; despertar o 

interesse do público em assistir fi  lmes-móveis através de telefones celulares.

A última edição do Hong Kong Mobile Film Festival, organizada pela Wireless Technology Industry As-

sociation e pelo Hong Kong Productivity Council, aconteceu em março de 2010 com grande sucesso

de público.

HONG KONG MOBILE FESTIVAL
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The Earth Game

Shun Tak Fraternal Association Yung Yau College

Opportunity Knocks?

Koeloon Tong School ( Primary Section) 

Sunshine

Holy Family Canossian School

Away From Drugs (virus)

Jody Ng 

Faces 

Sham Ching Man
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Imperfect Hong Kong

Yau Kwan Ho 

Invincible

Law Ka Yeung 

Anti-Virus Boy

Cheung Yuen Ting

Planet 3 in 3HK

Lam Chun Man

Tree

Cheung Kok Ning 
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Happy Boy

Chan Ka Ho

Connected

Steve Remen 

Pulse

Cheung Yin Tsui 

Illegal Sharing can’t be a secret

Chiu Wing Yan

Concrete City

David Tso 
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Rhyme 

Wu Shu 

CFSC-Alien Duncan

Sze Chun Lun 

Don’t Disturb Please

Tang Yat Shing 

Select Your Life

Tam Wai Lin, Phimely 



http://2010.sonicacts.com/live_reports/news/fi lmprogramme-the-poetics-of-space-a-nimk-selection/

SONIC ACTS

Trabalhos selecionados na coleção NIMK relacionados com o tema do 9º Sonic Acts, Poéticas do Espaço. A 

mostra inclui desde trabalhos clássicos do cinema experimental a trabalhos novos de Mark Bain (Amsterdam, 

Holanda), Bernard Gigounon, Steina Vasulka, Kurt D’Haeseleer, Thomas Mohr, Semiconductor e Anouk de Clercq. 

Curadoria de Martijn van Boven / Sonic Acts 
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Rex

Karl Klomp

3min. 22 sec/2005

Grundlos

Daniel Burkhardt

2min. 31sec/2005

Ursonography

Golan Levin, Jaap Blonk

6min. 15sec/2006

AH3

Jan Robert Leegte, Martijn Tellinga

6min. 56sec/2005.

Somersault

Steina Vasulka

5min. 30sec/1983



83

Time out of place

Semiconductor

9min. 35sec/2008

Building

Anouck de Clerq

12sec/2003

Weekend

Walter Ruttmann

11min. 20sec/1928

Tunnel Vision

Daniel Perlin

8min. 14sec/2005

Rotor

B. & B. Debackere

7min. 47sec/2005



O programa está dividido em dois capítulos, “O Cidadão” e “Estas Quatro Paredes”. Enquanto “O Cidadão” mostra 

principalmente trabalhos cinematográfi cos que refl etem sobre o relacionamento entre indivíduo e sociedade, “Estas 

Quatro Paredes” entende a tela em sua bidimensionalidade, como uma tela elétrica ou simplesmente um muro.

Trampoline’s Urban Screens touring programme 

DO BILLBOARDS DREAM OF ELECTRIC SCREENS?
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Margaret Thatcher declarou que não havia tal coisa como sociedade. Ela estava errada. O cidadão está aqui para 

levantar e afi rmar-se como um dos muitos, encantado e confortado pelo seu lugar em uma paisagem composta 

de indivíduos, uma paisagem moldada por turbilhões sociais e das bravatas de política.

Shrivel

Oliver Husain, DE

2005 - 8:20

Lisa and Jean,

Miles Chalcraft, GB

1995 - 5:30

Glamourama

Corine Stübi, CH

2005 - 6:12

Programa 1 – O cidadão

Air Condition

Adi Shniderman, Merav Ezer, ISRAEL

2005 - 1:28
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Slobo & Bob

On Air: Frauke Havemann, Eric Schefter, Neal Wach, DE/USA

2005 - 0:17

Eyes Flickr

Karen Fraser, UK

2007 - 1:00

On Stage

Collectif Fact, CH

2007 - 4:53

Nackte Schweine

Ralph Meiling, DE

2003 - 3:00
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Uma parede. Estou olhando para uma parede e quais são as minhas escolhas? Este muro é uma pintura, uma 

propaganda, uma defesa, uma prisão, uma barreira para os meus pensamentos. Um respingo de tinta aqui, 

pendura um quadro lá, ponha duma janela através, deixe uma vinha crescer. Estou imaginando uma parede 

diferente. É parte da cidade, do país, dos subúrbios, do estado onde eu moro. Estou olhando para a parede, mas 

estou pensando apenas no céu e no meu desejo de não estar aqui.

Programa 2 – Estas quatro paredes

Muto

Blu, ITALY

2008 - 7:26

Air Condition

Adi Shniderman, Merav Ezer, ISRAEL

2005 - 1:28

134 Contrails

Lizzie Hughes, GB

2006 - 0:27
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Develop

8gg, CN

3:00

Hinterland

Suzanne Moxhay, GB

2007 - 0:30

Drips (Color) from the Graphic Nature series

Sean Capone / Supernature, USA

2007- 3:00

Berlin Skin

Kim Collmer, USA

2007 - 4:00
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Beyond the Village of the Damned

Frank Abbott, GB

2007 - 5:00

Environment of Rapid Evolution

CutUp, GB

2007 - 1:00

Unfurling

Martha Gorzycki, USA

2006 - 1:09

I Am Wall

Pat Lockley, GB

2007 - 1:00



Finalklein

Susanne Schuricht, DE

2000 - 8:56

http://www.trampoline.org.uk/index.php?page=&docId=39
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No  Brasil existe uma produção recente porém intensa no que se refere à produção digital. 

Muitas ações coletivas ensejadas nos anos 90 e início dos anos 2000 culminaram em políticas 

públicas implantadas por todo território nacional, e também em inovações nos campos da 

economia, trabalho e culturas colaborativas.

 

Parte dessa história se encontra em fi tas, dvds que nunca foram publicados, e que correm o 

risco de desaparecimento. Sabemos o quanto essas mídias guardam conteúdos importantes 

em relação a processos de desenvolvimento e inspirações políticas e culturais que permearam 

toda uma geração de artistas, programadores, mídia-ativistas ou mesmo hackers, marcando 

uma produção intelectual das mais relevantes.

 

O presente projeto propõe uma arqueologia precoce, quase instantânea, de processos 

produzidos nas duas últimas décadas, através de micro-documentários, entrevistas, apresen-

tação em festivais como ForumBHZvideo, Mídia Tática Brasil, Hacklabs, Submidialogia, entre 

outros. São eventos que, cada qual a seu modo, discutiram as possibilidades de intervenção 

nas mídias, apontando perspectivas para um redimensionemento de seus usos, para fi ns 

sociais, artísticos ou políticos. 

 

O acesso a documentos, em grande parte inéditos ou intocados, nos leva a propor a uma 

espécie de ‘arqueologia digital’ imediata desse material. O formato adotado foi o de microdoc-

mentários de 3 a 5 minutos, que revelam modelos criativos de apropriação da mídia por grupos 

e ativistas que acabaram por delinear novos usos da comunicação nas últimas décadas.

A intenção é trazer para o público em geral um processo insistente que com a ajuda dos novos 

sistemas móveis e portáteis podem revelar de forma multi-distribuída, os processos mais 

signifi cantes dessa história.

ARQUEOLOGIA DIGITAL IMEDIATA
[o recentísssimo já é história]
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METARECICLAGEM

Entrevistado: Felipe Fonseca

Câmera: Lu Tognon

Montagem: Lu Tognon / Assistente de montagem: Karina Montenegro

Imagens adicionais: Flavio Soares

Trilha: Coletivo Rádio Dada

CMI

Entrevistado: Pablo Ortelado

Câmera: Núcleo Audiovisual ECA/USP-SP

Montagem: LU TOGNON

Assistente de montagem: Karina Montenegro

Midia Tatica Brasil 2003

CINE FALCATRUA

Fotografi a: Lucas Bambozzi

Montagem: Lu Tognon

Assistente de montagem: Karina Montenegro

Digitofagia - São Paulo 2005

COLETIVO SABOTAGEM

Entrevistados: Vitorio Amaro e Luther Blisset

Câmera: Lucas Bambozzi

Montagem: Lu Tognon

Assistente de Montagem: Karina Montenegro

MÁRIO RAMIRO / 3NÓS3

Câmera: Marcus Bastos

Imagens adicionais: Lu Tognon

Montagem: Lu Tognon

Assistente de montagem: Karina Montenegro 
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RICARDO ZUNIGA

Câmera: Lucas Bambozzi

Montagem: Lu Tognon e Fabi Borges

Assistente de montagem: Karina Montenegro

Digitofagia 2005

ANOMIA/FORTALEZA-CE

Entrevistado: Paulo Amoreira

Câmera: Núcleo Audiovisual ECA/USP-SP

Montagem: Lu Tognon

Assistente de montagem: Karina Montenegro

Midia Tatica Brasil 2003

FORMIGUEIRO

Entrevistados: Christine Mello, Almir Almas e Daniel Seda

Câmera: Núcleo Audiovisual ECA/USP-SP

Imagens adicionais: Lucas Bambozzi

Montagem: Lu Tognon / Assistente de montagem Karina Montenegro

Midia Tatica Brasil 2003

GISELI VASCONCELOS

Câmera: Giseli Vasconcelos

Montagem: Lu Tognon

Assistente de montagem: Karina Montenegro
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A proposta do documentário para web “O céu nos observa” é criar interferências numa imagem da 

cidade de São Paulo a ser captada por satélite. Através de açnoes criadas por pessoas mobilizadas 

por uma chamada pública, o documentário propõe uma discussão sobre a capacidade de interferir 

coletivamente nas estruturas de controle e vigilância de escala global. Um processo poético de 

criação de “ruídos” na representação da metrópole.

O CÉU NOS OBSERVA
Daniel Lima

São Paulo, 8’28” 2010
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Eletronika doc

Documentario sobre o festival Eletronika desde 1999.  

50’00’’
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A exposição com obras relacionadas ao eixo temático do Festival reúne trabalhos que usam aparelhos portáteis 

para estimular a reconfi guração de espaços urbanos, ou trabalhos que exploram as possibilidades de inserir 

estas mídias em situações típicas de galeria.

São trabalhos que exploram novas possibilidades de cartografi a urbana, ou estabelecem espaços intersticiais 

entre os diferentes formatos do audiovisual: em alguns casos, tornam o invisível tangível por meio de interfa-

ces ou procedimentos que permitem perceber de diferentes maneiras o conjunto de elementos cada vez mais 

complexos que compõe a paisagem contemporânea (ondas hertzianas, rastros GPS, relações corpóreas em 

rede); em outros, investigam formatos audiovisuais que propõe novas maneiras de organizar as narrativas em 

imagem e som (transportadas para telas portáteis, transferidas para espaços públicos, ou estilhaçadas em 

objetos cotidianos).
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O Panoramic Wifi  câmera tira ‘fotos’ de 

espaços iluminados por sinais de rádio 

sem fi o, da mesma forma que uma 

câmera tradicional obtém imagens 

através da luz visível. Com efeito, é uma 

câmera que capta o invisível. Redes de 

rádio sem fi o fazem cada vez mais parte 

de nossas vidas cotidianas em todo o 

mundo desenvolvido. A câmera mostra a 

topologia desta ecologia electromagnéti-

ca, ou “espaço Hertziano”, mostrando 

que mesmo os nossos próprios corpos 

moldam as suas “sombras”. Wi-Fi utiliza 

sinais de rádio sem fi o na faixa de 2,4 

Ghz, que se comportam de forma 

semelhante às ondas de luz, onde eles 

refl etem em  quase todos os objetos 

sólidos. Quando percebemos as cores, 

vemos a luz que é refl etida por um objeto 

em nossos olhos. O Panoramic Wifi  

Camera permite-nos perceber o ambiente 

de rádio de uma maneira semelhante. O Panoramic Wifi  Camera é construído a partir de fabricação caseira de 

antenas direcionais, que são colocados cuidadosamente em uma matriz, cada um em um ângulo ligeiramente 

diferente. Esta matriz gira e, ao fazer a digitalização, constrói uma imagem de um espaço. O trabalho é um 

poderoso exemplo de como os artistas estão criando novos métodos de visualização do ambiente intangível e 

atemporal, que existem dentro de nós.

Adam Somlai - Fischer, Bengt Sjölén e Usman Haque

Panoramic Wifi  Camera

http://www.kitchenbudapest.hu

http://www.aether.hu
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Objetos domésticos são projetados através de um mecanismo que envolve transparências e uma espécie de 

zootrópio. Cada projeto hibridizado funde tecnologia de cinema do século 19 e objetos cotidianos para 

apresentar um pequeno loop, a repetição de um gesto simples. Cuidadosamente criadas a partir de itens 

semelhantes a brinquedos e objetos funcionais, cada projetor e suas imagens correspondentes oferecem um 

espetáculo tecnicamente simples e ao mesmo tempo carregado de signifi cados. Ao expor o aparato físico que 

leva o corpo à ação, a artista traça um paralelo entre este maquinário e os mecanismos de nosso inconsciente: 

mecanismos de defesa, impulsos sexuais, padrões de pensamento, auto-controle, sonhos, linhas de raciocínio, 

impulsos, instintos naturais.  

Cinema Machines

http://www.heidikumao.net/machines.html

Heidi Kumao / 1991-1999
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Mistura de instalação, DVD arte, apresentação PowerPoint e performance blog, CVAPC reedita a história da arte 

usando tecnologia de telefonia celular low-tech e o software simples iMovie. Estrelando Salvador Dali, Bruce 

Nauman, Mark Amerika, Nam June Paik, Baby Jane Holzer, Susan Sontag, Marilyn Manson e Madonna, como eles 

mesmos. O trabalho investiga a emergência de identidades construídas digitalmente, fi cções teóricas, 

meta-histórias, e redes colaborativas. Em Clássicos da Videoarte Para Celular, o artista combina personas e 

trabalhos artísticos em seqüências narrativas de imagens em vídeo de telefone celular que conjuram tanto 

espíritos do passado como atores “assombrosontológicos” (hauntological) do presente.

Clássicos da Videoarte Para Celular

http://www.eaf.asn.au/2008/amerika.html

Mark Amerika / 2007
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Depois de trabalhar desde 1989 com arte ao vivo na Grã-Bretanha, bem como para a Sociedade de Arte Contem-

porânea por pouco tempo, recebi uma bolsa Artsadmin Artist e comecei a desenvolver uma vertente de leitura 

performática reunindo todos os aspectos da minha prática artística. Em 2001, comecei a passar mais tempo 

longe de Londres, onde eu cresci e passei a maior parte da minha vida, e dividir meu tempo entre lá e Berlim, uma 

cidade que eu mal conhecia. Comecei a perceber a riqueza do material pessoal que eu associava às ruas de 

Londres, o mobiliário urbano banal por onde milhares de pessoas passam todos os dias, traziam para mim, as 

lembranças que constituíram a minha vida até agora. Eu comecei a fi car impressionado com o quão difícil as 

superfícies de uma cidade são e como resistem às marcas que essas superfícies duras prontamente fazem em 

cada corpo. Isso levou a um exame dos acidentes que eu tive em Londres , e em seu traço preciso, para que eu 

pudesse descobrir onde estes acidentes acontecem em Berlim. Isto envolveu uma sobreposição das duas 

cidades, usando os seus centros como ponto de âncora e vendo onde os acontecimentos de minha vida até agora 

teriam acontecido se eu estivesse em Berlim, ao invés de Londres. Percebi também que Berlim estava me 

oferecendo algo que Londres não podia e que era uma oportunidade de documentar como aprender sobre a 

cidade, de como a minha imagem mental da cidade edifi ca enquanto navego meu corpo através de suas 

passagens. Tudo isso tornou-se o material da performance Unfallen. Desde 2003 eu gravo cada viagem que faço 

usando um GPS (Global Positioning System) e recolho os vestígios destas andanças fazendo grandes mapas, 

geralmente impressos, para mostrar cidades como Berlim ou Londres e o que elas acumulam ao longo do tempo.

O Desenho da Minha Vida
Daniel Belasco Rogers / 2003 – 2010
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Gambiociclo é uma Unidade Móvel de Transmissão Multimídia. Um triciclo de carga modifi cado que 

contém equipamentos eletrônicos - gerador elétrico, computador, câmera, projetor, alto falantes - 

para a realização de projeções interativas de vídeo e graffi ti digital no espaço urbano. A construção 

desse veículo é inspirada nos vendedores ambulantes anônimos que transitam sobre rodas nas 

cidades brasileiras, em sua maioria vendendo produtos ou divulgando propaganda política. O 

Gambiociclo, no entanto, na medida em que reúne elementos da performance, do happening, da arte 

eletrônica, do graffi ti e da gambiarra, subverte essa lógica: anuncia tão somente um novo tempo, de 

diálogo direto e democrático entre quem presencia e participa da performance com sua cidade.

Gambiociclo - unidade móvel de transmissão multimídia 
Fred Paulino  / 2010
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O usuário segura um par de eletrodos, cada qual com um acelerômetro dentro. A manipulação 

transfere ao sistema dados de movimento e velocidade (através de um tablet PC rodando Pure Data), 

que são transformados em som. Um sinal é enviado de volta aos eletrodos por um sistema de ‘audio 

shock’, que envia freqüências de corrente alternada aos eletrodos causando contrações musculares 

involuntárias. Os video-goggles permitem que o sinal de vídeo dos usuários “eletrocutados” seja 

processado e percebido em tempo real.

RetroFeed
Arcangel Constantini - 2010 
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Sticker Map consistiu de um mapeamento fotográfi co do 

projeto “Sticker Art” na Avenida Paulista em São Paulo, 

realizado no período de setembro a outubro de 2008.

O projeto procurou por formas de utilizar tecnologias 

acessíveis e portáteis, centradas em redes móveis, com 

a utilização de celulares com capacidade de leitura de 

QR codes em um processo tipicamente locativo.

Sticker Map 
Conrado Kawall Reis – 2008

[menção honrosa no Edital Mídias Locativas 

do arte.mov 2010]

Um dispositivo de manipulação da percepção construído a partir da modifi cação de celulares, de 

forma a ativar canais alternativos de percepção. O sistema proporciona uma visão alterada que 

dialoga com a natureza da impermanência, em uma experiência que altera o condicionamento da 

compreensão das coisas à nossa volta. A construção dos objetos é feita por princípios de autonomia e 

dependência mútua, que implica em uma dicotomia entre o existente e o nulo. O entorno dos objetos é 

fl utuante, sendo sua materialidade intrínseca à leitura perceptiva e dinâmicas adquiridas de entendi-

mento. A realidade é construída nas sinapses ativadas pela fl utuação direta de informação, recebida 

por sensores ou na lucidez da atividade mnemônica coletiva.

Holodecon
Arcangel Constantini - 2010 
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Performance coletiva baseada numa rede virtual elástica representada grafi camente na tela de aparelhos 

celulares. O corpo que se movimenta fi sicamente dentro da rede virtual, incita o movimento dos outros 

corpos conectados, que, caso não se movimentem também, fazem esgarçar e estourar os nós da rede, 

desconectando-os do trabalho.

Redes Vestíveis
Claudio Bueno
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Bike estruturada para performances, mostras audiovisuais e publicidade do evento nas ruas. O veículo é 

construído com sucata e materiais alternativos, e equipado com alto-falantes e projetores para execução de 

áudio e vídeo em trânsito. O processo de trabalho e concepção visual consiste em elaborar uma estrutura 

estranha que provoque um desconforto visual formal, assim como, deslocar a funcionalidade mecânica da 

bicicleta enquanto veiculo. É muito comum encontrar nas periferias de Belém bikes que possuem caracterís-

ticas parecidas que as personifi cam como objeto artístico. A Bike.mov produz estruturas sonoras intergaláti-

cas inspiradas nas aparelhagens, tem suporte para luzes, os pontinhos de cores são leads, as formas 

circulares em vermelho são os alto-falantes, cornetas e tuitas.

Ficha Técnica: Concepção e Projeto Estrutural: Fernando de Pádua | Montagem: Fernando de Pádua e 

Teodoro Negrão | Técnico de Som: Neu | Apoio: Bruna Suelen e Pedro Olaia

Bike.mov
Fernando de Pádua / Brasil / 2010
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O primeiro fi lme arte de longa-metragem 

para celular. Uma história sobre um mundo 

futuro onde o sonho de viver em utopia só 

pode ser sustentado por uma tribo nômade 

de artistas e intelectuais. Immobilité mistura 

a linguagem dos “fi lmes estrangeiros” com 

pintura de paisagem e metafi cção literária. 

O trabalho foi composto usando um método 

sem roteiro, improvisacional, de atuação .

 As imagens de telefone celular são 

intencionalmente gravadas em estilo 

amadorístico ou DIY [faça-você-mesmo] 

semelhante ao das formas em desenvolvi-

mento de vídeo distribuído em ambientes de 

mídia social como o YouTube. Ao interfacear 

estas versões low-tech de fazer vídeo com 

formas mais sofi sticadas dos fl mes de arte 

Europeus, Amerika ao mesmo tempo 

pergunta e responde “O que é o futuro do 

cinema?”

  http://www.immobilite.com/fi lm

Immobilité
Mark Amerika 
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Um aspecto signifi cativo do audiovisual produzido com e para mídias móveis é a mudança do contexto em que 

dá-se a exibição. Ao invés da sala escura e contemplativa, o destino dos trabalhos em dispositivos portáteis 

podem ser lugares claros, ruidosos, entrópicos. No lugar do ritual de concentração e da sensação de isolamento, 

há uma divisão da atenção entre a tela e o entorno.

Não se trata de um modo de exibição particular das mídias portáteis, na medida em que as videoinstalações e o 

vídeo multiplicado por suportes diversos já haviam rompido com o formato estático da sala de exibição e / ou 

com a geometria ascética do cubo branco. O próprio cinema, a rigor, surge em contextos entrópicos e apenas 

num segundo momento desloca-se para as salas escuras. Na mostra Para além da tela pequena, os vídeos de 

bolso experimentam um trajeto semelhante, ainda que particular. São formas explodidas, em multi-telas, de 

diversos tamanhos, que inserem formatos típicos do microcinema em situações de exibição momentaneamente 

fi xas, buscando uma sintonia com o caráter expositivo desta mostra.
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O projeto foto-celular pretende discutir a existência de uma provável nova linguagem fotográfi ca, pois, por estarem 

praticamente 24horas por dia em nossos bolsos e bolsas, os aparelhos celulares que tiram fotos permitem registrar o 

cotidiano de uma maneira nunca antes vista. Afi nal, em quantos momentos já lamentamos não ter uma câmera para 

clicar uma ocasião incrível? E, hoje em dia, esta câmera está disponível.

A primeira edição do projeto ocorreu no Centro Cultural da Justiça Eleitoral, no Rio de Janeiro, entre os dias 13 de 

janeiro e 7 de março de 2010.  A exposição contava com 500 fotos do idealizador do projeto, Christian Caselli, que 

foram projetadas de cinco em cinco segundos em três telões e em uma TV de plasma.  O evento contou também com 

um concurso on line, sendo que os 62 fi nalistas também tiveram suas obras expostas.

Vale dizer, que o foto-celular deve bastante a sua existência ao evento Festival arte.mov. Em 2007, Caselli conquistou 

o segundo lugar na competição de curtas com o desenho desanimado “O Paradoxo da Espera do Ônibus”, recebendo 

como prêmio um aparelho celular com uma boa câmera fotográfi ca. De uma forma bastante espontânea, foi o começo 

de tudo. Com a máquina, o autor clicou cenas inusitadas e curiosas do cotidiano, além de fazer diversas experiências 

gráfi cas. E assim, depois de tirar quase 20 mil fotos, o projeto orgulhosamente volta às suas origens em 2010.

 

A intenção do foto-celular é fazer diversas edições nas mais variadas cidades do Brasil. A pequena amostra que o Arte.

Mov recebe esse ano acolhe três séries com variações possíveis dentro do formato proposto, tendo cada 100 

fotos  horizontais:

1)      Flagrantes – em que o cotidiano é pensado e devidamente registrado.

2)      Grafi as – com experiências estéticas, porém todas espontâneas e sem alterações posteriores em computador

3)      Carinhas – série lúdica onde objetos lembram rostos de pessoas, porém sem qualquer tipo de manipulação.

Outras informações no site www.foto-celular.com

Foto-celular
Christian Caselli
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Móvel na Água é uma série 

de vídeos subaquáticos 

captados utilizando 

dispositivos móveis e uma 

caixa estânque de plástico.

A proposta da série Móvel 

no Automóvel é registrar 

fragmentos do cotidiano 

em deslocamento no carro.

Os vídeos foram captados 

com dispositivos móveis e 

um suporte para GPS.

Pixel Banana

Pixel Banana

Móvel na água

Móvel no automóvel
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http://www.marginaliaproject.com/lab

MARGINALIA LAB

O MARGINALIA+LAB é um espaço de experimentação colaborativa com novas tecnologias, interessado 

nos potenciais estéticos emergentes das tecnologias digitais da informação e da comunicação. Com o 

intuito de estimular e sustentar a experimentação colaborativa neste terreno, o projeto mantém em 

Belo Horizonte um laboratório aberto a propostas e colaboradores externos, buscando abrigar 

propostas de experimentação em arte e tecnologia.

Suas atividades incluem, também, a realização de encontros e workshops com artistas e pesquisado-

res das áreas de tecnologia, arte e colaboração em redes, de forma a ampliar o alcance do projeto e 

consolidar atividades deste campo em Belo Horizonte.

O projeto MARGINALIA+LAB é apresentado pela plataforma cultural VIVO LAB, tem patrocínio da VIVO 

através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais e é uma realização do Marginalia Project 

e da 88 Produções. O festival Arte.Mov assina a co-realização do projeto, que conta também com o 

apoio do Labmídia, Laboratório de Mídia Eletrônica do Departamento de Comunicação Social da UFMG

Lançamento da Convocatória – apresentação por Andre Mintz
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INTERACTIVOS? é uma plataforma de pesquisa e produção para os usos criativos e educativos da 

tecnologia. Seu objetivo principal é expandir o uso de ferramentas de eletrônica e software para 

artistas, designers e educadores. Os eventos, realizados desde 2006, são um híbrido de workshop, 

seminário e exposição, criando um espaço de refl exão, investigação e trabalho colaborativo, aberto ao 

público do começo ao fi m. Realizado pela primeira vez no Brasil, a edição de Belo Horizonte tem como 

tema Baixa Tecnologia de Ponta, voltando-se para projetos que abordem recursos tecnológicos 

simples e acessíveis de forma inovadora. A convocatória internacional de projetos irá selecionar as 

propostas que serão desenvolvidas durante o evento, em equipes interdisciplinares de colaboradores.

http://interactivos.marginalialab.com

Interactivos - Baixa tecnologia de ponta
seminário associado ao Media Lab Prado

pesquisadores convidados: Marcus Bastos, Jose Cabral e Eduardo de Jesus 

instrutores: Fernando Rabelo, Kiko Mayorga, Arturo Castro
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“Dotado do mais aguçado e profundo ouvido jamais dado a um crânio possuir, 

tudo quanto penetrava naqueles labirintos emaranhados transformava-se na 

presa de um monstro singularmente ávido. (…) Nutria-se de nitidez. Não sei 

quantas linguagens, quantas fórmulas digeriu! (…) Quantos cérebros sugou!”

- Conta Fedro a Sócrates em “Eupalinos ou o Arquiteto” de Paul Valéry (1921).

Tridão, estaleiro fenício, não possuía corpo, apenas ouvidos. Talhava embarcaões através da escuta dos 

ventos, das ondas e dos monstros dos mares, pois para si um navio “deveria ser criado pelo conhecimen-

to do mar, como que moldado pela própria onda”. Do mesmo modo, sensores analógicos e digitais 

aprofundam nossas cavidades de escuta para detectar níveis altos de ruído, redes sonoras e radiações 

eletromagnéticas que varrem o espaço antrópico. As ondas são descritas como perturbações que se 

propagam através de um meio. As mecânicas no ouvido, as eletromagnéticas na cara. Fantasmas 

ruidosos e radioativos por todos os lados habitam a luz, os equipamentos, as comunicações, o trabalho, o 

lazer, a comida e se (en)carregam do despertar de manhã. Diferentemente dos fantasmas da cabeça e do 

imaginário, estes fantasmas não se encontram em nosso escuro e nosso silêncio, nosso sono. Onde 

fi cam as sombras?

Devorondina é um projeto viabilizado através do Arte.mov e do Vivo Lab.

http://devorondina.net/

Devorondina
Bruno Vianna e Vanessa De Michelis / 2010
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Nerdbots é composto por Camilo Martinez e Zea Gabriel que, desde 2006, trabalham com tecnologias 

open source em projetos que envolvam colaboração com indivíduos e grupos em diferentes áreas da 

arte e ligadas ao espaço público. Seu trabalho é baseado em processos de apropriação e experimen-

tação de tecnologias, o que envolve o desenvolvimento de seus próprios softwares e ferramentas de 

hardware. Seus projetos estão inseridos em diferentes contextos de interação e de distribuição.  

O grupo realizou recentemente experiências de mapeamento de sinais Wi-Fi e campos eletromagné-

ticos em Belo Horizonte, ligados ao projeto ASAS (Artesanato Solidário no Aglomerados da Serra).

Apresentação: Natacha Rena (Coordenadora do ASAS / Belo Horizonte)

Nerdbots/Berebere
Camilo Martinez e Gabriel Zea (Colômbia)
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Um dos fundadores do Graffi ti Research Lab, Roth vai apresentar o grupo, voltado para grafi te e 

ativismo com ferramentas open source para comunicação urbana. 

O GRL é responsável por projetos como Laser Stencil / Green Lantern, One Laser Tag Per Child e Mobile 

Broadcast Unit, e tem representantes em várias cidades ao redor do mundo, como Los Angeles, São 

Paulo, Tóquio, Nova Iorque, Adelaide, Toronto e Barcelona, entre outras.

Apresentação: Fred Paulino

http://graffi tiresearchlab.com/

Graffi ti Research Lab:
Evan Roth (EUA) 
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O Festival Eletronika, desde 1999, traz para Belo Horizonte o que há de melhor no universo da música 

– refl exões e fazer artístico – incorporando comportamentos e tendências que giram em torno da 

música e da vida contemporânea: arte, tecnologia, urbanismo, ecologia.

Este ano, seguindo a sua tradição de intercâmbio com outros países, o tema central são as Américas: do 

Canadá à Argentina, mapeando as novas tendências musicais desses diferentes contextos.

A ideia do festival nasceu na virada do milênio, quando os anos 2000 e o instigante signifi cado que um 

novo milênio traz mostravam um cenário onde a tecnologia conquistava novos espaços, reais e virtuais. 

Este espírito continua sendo o do Eletronika: conectar a música a novas ideias, novos comportamentos. 

Expandir-se. Buscar o novo, o melhor do novo, no mundo que a gente vive e quer viver.

Na edição novembro 2010, o Eletronika acontece em parceria com o Vivo arte.mov: Festival internacio-

nal de Arte em Mídias Móveis,unindo o melhor da música eletrônica e da arte feita com e para mídias 

portáteis, como celulares, câmeras digitais, GPS, entre outros.

O FESTIVAL
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POWEr é uma performance baseada em alta tensão  e perturbações eletromagnéticas, criada por 

Alexandre Burton e Roy Julien. Usando uma bobina de Tesla de áudio modulada como um instrumento 

ao vivo, arcos elétricos são gerados e transformados em um curso em tempo real. A eletricidade é 

utilizada como matéria sutil, porém intensa, que se manifesta como um fenômeno intrisicamente 

sinestésico.

Partindo de um contexto, que está a meio caminho entre uma apresentação musical e uma instalação 

artística, o poder está em consonância com o desenvolvimento do Artifi ciel. Tendo traçado um caminho 

singular no seu trabalho com as propriedades sonoras e impulsos elétricos através de projectos 

anteriores, como bulbes (2003) e beyond6281 (2004), também cultiva uma dimensão performativa 

com obras posteriores, como cúbica (2006) e artifi ciel.process ( ) (2008), o poder toma o seu lugar, 

aumentando os riscos de espontaneidade e de trabalhos com estruturas musicais e visuais cada vez 

mais complexas.

Moldar as imagens impressionantes dos arcos-primas elétrica é um aspecto central do trabalho, como 

também um contraponto a algumas preocupações teóricas que atravessam o corpo de obras provenien-

tes do Artifi ciel studio.

Artifi ciel (CAN) 
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O Grivo, da dupla Nelson Soares e Marcos Moreira, trabalha com pesquisa de fontes sonoras acústicas e 

eletrônicas, com a construção de “máquinas e mecanismos sonoros”, e utilização não-convencional de 

instrumentos musicais tradicionais. Atua também na sonorização de fi lmes e instalações do cineasta/

artista plástico Cao Guimarães. 

No Eletronika, O Grivo apresenta uma série de doze peças musicais improvisadas concebidas ao longo dos 

dois últimos anos, utilizando instrumentos tradicionais, objetos que produzem som e alguns “instrumentos” 

eletrônicos. Entre outros festivais e mostras, O Grivo já se apresentou na 28a Bienal Internacional de São 

Paulo (2008), e na Bienal de Sharjah (Emirados Árabes Unidos, março de 2009), com Valeska Soares. 

O Grivo (BH) 
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Coletivo audiovisual sintonizado com as poéticas contemporâneas, composto por experientes e inquietos 

realizadores. Apóia e realiza trabalhos coletivamente e desenvolve uma série de performances em espaços 

alternativos, festivais de música eletrônica, mostras e festivais de vídeo no Brasil e no exterior.  Atualmente 

o grupo é formado por: Rodrigo Minelli, Marcelo Braga, Cláudio Santos, Lucas Bambozzi, André Amparo, 

Ronaldo Gino, André Melo, Lucas Miranda e Aguinaldo Pinho.

O F.A.Q. é, antes de tudo, um projeto em construção. Coletivo audiovisual sintonizado com as poéticas 

contemporâneas, o projeto se altera, incorpora e se dinamiza em torno da produção artística. Composto por 

experientes e inquietos realizadores, F.A.Q. é sempre puro movimento. A princípio, uma possibilidade de 

apoiar e realizar trabalhos coletivamente. A partir de 2001 o grupo passou a desenvolver uma série de 

performances em espaços alternativos, festivais de música eletrônica, mostras e festivais de vídeo no 

Brasil e no exterior.

FAQ (MG)
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O projeto trata da abolição do espaço através de conexões em tempo real - sonho de vários artistas 

temporais - que agora é uma das consequências da mobilidade que as comunicações aliadas à informática 

trazem como dado experiencial novo no nosso cotidiano. Construir uma narrativa temporal utilizando 

pequenos “retratos de momento”, epifanias sonovisuais,  enviadas de muitos locais diferentes na cidade. 

Possível Roteiro : 

Funcionamento: cada um dos participantes tem uma “partitura temporal” que deverá orientar a sua atuação 

no projeto, assim como deverá ter seu personagem criado em comum acordo com o coordenador do projeto, 

em 2 encontros pré evento. A performance acontece quando os participantes transmitem, sequencialmente 

suas intervenções ao vivo. Sugestão de 10 participantes :

Lugar de onde se ou(vê) o Mar - (ator numa praia)

Atores e textos - (4 pessoas texto e poesia sonora)

Música interativa (3 a 4 músicos em estúdios remotos)

Performance urbana – arte na rua e sonoridade urbana

Imagens em movimento – transmitida por carros

Transmissão íntima – os vários aspectos escondidos

Áudio mixer man e Video mixer man – ao vivo no Teatro

Wilson Sukorski – Streaming Performance
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ANETTE SCHÄFER 

Diretora do Trampoline, uma organização liderada por artistas que tem gerado regularmente eventos no circuito 

de novas mídias em Nottingham e em Berlim nos últimos 10 anos. Ela é também uma das fundadoras do Radiator 

Festival de Novas Tecnologias de Arte de Nottingham e é membro da Regional Arts Council England, East Midlands. 

Com especial interesse nas possibilidades de manipulação ao vivo da mídia arte, Anette estimulou em suas cura-

dorias projetos de artistas que exploram live streaming e mídias locativas, em que as questões da interatividade, 

da presença e da participação no espaço urbanos estão presentes. Projetos recentes de curadoria: Radiator Festi-

val & Symposium 2009 “Exploits in the Wireless City” Nottingham, Heath Bunting “The Status Project - An A-Z of the 

System” Nottingham; “Do Billboards Dream of Electric Screens?” e Visualcorrespondent.com - dois programas de 

exibição de vídeos em espaço público. Atualmente Anette está trabalhando no projeto  Tracing Mobility, que abran-

ge toda a Europa. Anette tem mestrado em estudos de cinema, teatro e fi losofi a pela Freie University of Berlin. 

ARCANGEL CONSTANTINI

Produz trabalho de natureza lúdico-experimental, fortemente infl uenciado pelos processos fortuitos e caóticos da 

cidade, que funciona como um refl exo para utilização sistemática da estética do erro. Seu trabalho e prática 

artística explora a dinâmica das obras visuais e sonoras, instalações low-tech, ação de propaganda, performance 

audiovisual, hacking de hardware, computação física, instalação, arte sonora e arte na internet. Como curador 

independente, desenvolveu o programa Cyberlounge (no Museu Rufi no Tamayo, entre 2001 e 1009), fez parte da 

equipe de curadoria do festival de arte eletrônica Transitio MX, e faz parte do conselho do Dorkbot-México.

Recebeu prêmios como: Prize for Best Multimedia Work at Vidarte, Video and Electronic Arts Festival, CENART 

(Mexico City, 1999); e o primeiro prêmio de Atari-noise no Interference festival france 2000 , ele faz parte do 

Sistema Nacional de Creadores Fonca grant and in 2002. Em 2002 recebeu a bolsa Rockefeller / MacArthur para a 

produção de novas mídias. Expôs suas obras em países como Peru, Alemanha, Holanda, Japão, Itália, Canadá, 

Reino Unido, França, Uruguai, Brasil, Austrália, Espanha, Coréia, Porto Rico e Brasil, entre outros.

BENGT SJÖLÉN

Designer/hacker/artista de sotware e hardware que atua de forma independente e mora em Estocolmo, onde tem 

na cena Demo (que usa computadores domésticos para desenvolvimento de seus trabalhos). Ele não é parte de 

um único grupo, mas colabora com várias redes. Trabalha principalmente nas áreas de arte mídia, ciência, som, 

efeitos visuais, arquitetura e tecnologia. Realiza experimentos como programação generativa para design, e uso 

de algoritmos com hardware e software. Seu trabalho vem sendo exibido internacionalmente em locais como a 

BIOS 
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Synthetic Times (Beijing), NTT ICC (Tóquio), a Bienal de Arquitetura de Veneza, a Kulturhuset (Estocolmo) e o 

Muzeum Ludwig (Budapeste).

BRUCE STERLING

Escritor, jornalista, editor e crítico, nasceu em 1954. Ele também escreve contos, resenhas de livros, críticas de 

design, colunas de opinião, e apresentações para os livros que vão desde Ernst Juenger a Jules Verne.

Suas obras não-fi cção incluem THE HACKER CRACKDOWN: LAW AND DISORDER ON THE ELECTRONIC FRONTIER 

(1992), TOMORROW NOW: ENVISIONING THE NEXT FIFTY YEARS (2003), e SHAPING THINGS (2005).Ele é um editor 

contribuinte da revista Wired e escreve um weblog. Em 2005, ele foi o “Visionary in Residence” no Art Center 

College of Design in Pasadena. Em 200 foi o curador convidado do Share Festival of Digital Art and Culture em 

Turim, Itália, e o Visionary in Residence at the Sandberg Instituut in Amsterdam.

CASSIO HISSA

Possui graduação em Geografi a pela Universidade Federal de Minas Gerais (1982), mestrado em Demografi a 

pelo Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Universidade Federal de Minas Gerais (1990), 

doutorado em Geografi a pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1999), pós-doutorado em 

Sociologia pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra (2006). É professor adjunto da Universi-

dade Federal de Minas Gerais. Trabalha principalmente com os seguintes temas: Epistemologia da Geografi a; 

Espaço e Cultura; Sociologia do Conhecimento.

CLAUDIO BUENO

Artista, mestre em Artes Visuais na ECA-USP. Foi residente do LabMIS, indicado ao Prêmio Sérgio Motta, ganhou o 

Rumos de Arte Cibernética do Itaú Cultural e o prêmio mídias locativas do Festival Arte.Mov. Junto ao grupo 

LAT-23, participou do Transitio_MX no México, da mostra Connecting Urban Spaces nas Filipinas e ganhou o 

Rumos de Webdocumentário. Exibiu seus trabalhos nas exposições Grau Zero no Paço das Artes, Demasiada 

Presença na Escola São Paulo (grupo A&M tecnológicos-FASM), Red Bull House of Art, Mobilefest, Sesc, Emoção 

Art.fi cial 5.0 (junto ao grupo Poéticas Digitais-USP), entre outras. Seus trabalhos atuam principalmente em torno 

da arte em mídias móveis, locativas, net art e interfaces físicas e digitais, a fi m de investigar principalmente as 

questões de espaço no contemporâneo.

CHRISTIAN CASELLI

Tem se destacado no audiovisual alternativo carioca por sua produção acelerada: fez direção, roteiro e edição de 

cerca de 40 clipes e curtas de baixo orçamento. Ganhou sessões retrospectivas em festivais como os de SP, de 

Belo Horizonte, de Londrina, Festival Brasileiro de Cinema Universitário, Curta Santos, Trash (Goiânia), além do 

programa “À meia-noite com Christian Caselli”, em Santa Maria da Feira (Portugal). Trabalha na Mostra do Filme 

Livre (RJ), no projeto foto-celular e em ofi cinas de vídeo e fotografi a em diversos projetos pelo Brasil. Seu fi lme 
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mais conhecido é O PARADOXO DA ESPERA DO ÔNIBUS, com mais de 430 mil acessos no Youtube. Atualmente seu 

vídeo mais comentado é “Proibido Parar”.

DELLANI LIMA

Natural de Campina Grande, Paraíba, Dellani Lima realiza, desde 2000, experiências como agitador, músico e 

realizador em Belo Horizonte. Participou de importantes mostras e festivais no Brasil e exterior, como Vidéofor-

mes (França), VIDEOEX (Suíça), Asolo Art Film Festival.

DANIEL BELASCO ROGERS 

Estudou Theater Design na Trent Polytechnic, Nottingham entre 1986-1989. Entre 1989 e 2002, foi parte 

integrante do Reckless Sleepers companhia de teatro experimental, co-dirigirigindo, fazendo performances, 

iluminação, e fazendo soundscapes. Em 2001 ele recebeu uma bolsa do Arsadmin Artists para desenvolver seu 

próprio trabalho. Ele apresentou sua primeira peça, Falling, no Toynbee Studios, em Londres, em agosto do 

mesmo ano. Ele foi posteriormente contratado para fazer Unfallen de Arnolfi ni, em Bristol, com a primeira 

apresentação em fevereiro de 2003 e subseqüentes performances em Manchester, Gent, Helsínquia, Frankfurt, 

Sydney e Perth. Esta performance/leitura investiga a história pessoal através de acidentes e no processo de 

projeção de uma cidade para outra. Em 2002 ele formou o plano b com sua parceira, Sophia New, para dar 

suporte às suas carreiras solo bem como trabalhar colaborativamente. Juntos, eles fi zeram instalações, 

performances e peças de áudio no Reino Unido, Alemanha, Áustria, Suíça e Bélgica, além de  colaborar com Gob 

Squad e Forced Entertainment. Desde abril de 2003 ele tem registrada todas as suas viagens com um Sistema 

de Posicionamento Global. Este foi posteriormente levado para ofi cinas, palestras de artistas, artigos de revistas 

e exposições. Em 2004, ele começou uma associação com o Mobile Bristol que levou a projetos de mídia 

locativa na Inglaterra, Alemanha e Áustria. Em 2006 foi premiado com uma residência na Akademie der Künste, 

Berlim, como parte do esquema Akademie Junge. Onde expos seus desenhos GPS em dezembro de 2007

FRED PAULINO

Nasceu e vive em Belo Horizonte. É artista visual e designer, formado em Ciência da Computação (UFMG) e 

pós-graduado em Arte Contemporânea na Escola Guignard (UEMG). Realiza obras em mídias diversas, desde 

experimentações gráfi cas, vídeo e intervenções urbanas até eletrônica e programação de sistemas. Foi diretor 

criativo do Estúdio Osso e um dos fundadores do Coletivo Mosquito. É colaborador do Graffi ti Research Lab (EUA) 

e coordenador do seu núcleo brasileiro, o GRL-BR. Co-realiza desde 2008 o Projeto Gambiologia, construindo 

artefatos artísticos e de design a partir de materiais reciclados.

 

HEIDI KUMAO

É uma artista interdisciplinar que transita entre o vídeo, a arte e o desenvolvimento de máquinas e instalações 

para explorar as interações sociais e suas correntes psicológicas. Na interseção de teatro, escultura e 
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engenharia, seu trabalho de desenvolvimento de tecnlogias performativas produz espetáculos artísticos que 

pretendem tornar o invisível visível: estruturas de poder, emoções, compulsões, padrões de pensamento e 

sonhos. Sua obra se vale de ações imples projetadas em estruturas cotidians, que demonstram como pequenos 

gestos, mesmo os mais privados e poéticos, podem tornar-se atos políticos. Já expôs seu trabalho em 

exposições individuais no Museu de Arte Moderna (Buenos Aires), Fundació Joan Miró (Barcelona) e Center for 

the Arts, Yerba Buena Gardens (San Francisco). Participou de exposições coletivas como “Petit Mal”, no Museu 

Universtario de Arte Contemporânea na Cidade do México (2009), e “ “ZeroOne San Jose 2006: A Global Festival 

of Art on the Edge.”

LÚCIO RIBEIRO

É jornalista de cultura pop. Edita o Popload e é colunista do “Caderno 2  (Estadão), da MTV, das revistas 

“Capricho” e “Homem Vogue”. É curador do festival Popload Gig, já na terceira edição, e DJ residente dos clubes 

Vegas e Lions, além de viajar o Brasil tocando em festas de rock.

LUCIA SANTAELLA

É professora titular da PUCSP com doutoramento em Teoria Literária na PUCSP em 1973 e Livre-Docência em 

Ciências da Comunicação na ECA/USP em 1993. É Coordenadora da Pós-graduação em Tecnologias da Inteligên-

cia e Design Digital, Diretora do CIMID, Centro de Investigação em Mídias Digitais e Coordenadora do Centro de 

Estudos Peirceanos, na PUCSP. É presidente honorária da Federação Latino-Americana de Semiótica e Membro 

Executivo da Associación Mundial de Semiótica Massmediática y Comunicación Global, México, desde 2004. É 

correspondente brasileira da Academia Argentina de Belas Artes, eleita em 2002. Foi eleita Vice-presidente para 

2006 e Presidente para 2007 da Charles S. Peirce Society, USA. É também um dos membros do Advisory Board 

do Peirce Edition Project em Indianapolis, USA. Foi membro associado do Interdisziplinäre Arbeitsgruppe für 

Kulturforschung (Centro de Pesquisa Interdisciplinar em Cultura), Universidade de Kassel (1999-2009). 

Recebeu o prêmio Sérgio Motta (Liber) em Arte e Tecnologia, em 2005. Organizou 11 livros e, de sua autoria, 

publicou 34 livros, entre os quais incluem-se Matrizes da Linguagem e Pensamento: Sonora, Visual, Verbal (Ed. 

Iluminuras/Fapesp, prêmio Jabuti 2002, primeiro lugar na categoria) e organizou Mapa do Jogo (Ed. Cengage 

Learning, Prêmio Jabuti 2009, 3º. lugar na categoria). Além dos livros publicou perto de 300 artigos em livros e 

revistas especializadas no Brasil e no Exterior. 

MARK AMERIKA

Foi nomeado “Time Magazine 100 Innovator” além de um dos mais infl uentes artistas, cientistas, artistas e

fi lósofos do século 21. Amerika recentemente iniciou um novo projecto de investigação dedicado ao que ele 

chama de Life Style Practice (LSP). Como parte desse Life Style Practice, Amerika integra a sua vida como artista 

da rede nômade com tours internacionais como VJ, DVD com instalações sonoras, performances hactivistas, e o 

que ele denomina “derivas cyberpsichogeografi cas.” Alguns dos últimos vestígios digitais deixados recentemen-
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te incluem CODEWORK, DJRABBI, e SOCIETY OF THE SPECATACLE (A DIGITAL REMIX). Ele expôs sua obra em muitos 

locais, incluindo a Bienal de Whitney, o Walker Art Center, o Denver Art Museum, e o Museu Americano da Imagem 

em Movimento. Ele teve cinco retrospectivas de carreira precoce, incluindo a primeira retrospectiva de net arte 

no verão de 2001, na ACA Media Arts Plaza, em Tóquio, no Japão, e nesse mesmo ano no Institute of Contempo-

rary Arts, em Londres. Em 2004, ele teve duas retrospectivas, uma no Ciberart Bilbao, na Espanha, e outra no 

Festival Internacional de Linguagem Eletrônica na Gallerie do SESI em São Paulo, Brasil. A estréia solo de seu 

longa-metragem de arte, Immobilité, aconteceu no Chelsea Art Museum em Nova York na primavera de 2009 e 

foi apresentado em sua mais recente retrospectiva abrangente, unrealtime, no Museu Nacional de Arte 

Contemporânea, em Atenas, Grécia em 2009-2010.

MARTIJN VAN BOVEN 

Atua na intersecção entre cinema experimental e arte computacional. Estudou na Academia Real de Arte, em 

Haia (Holanda), no Museu da Imagem e no departamento de som. Seu trabalho abrange uma ampla variedade de 

vídeo-instalações, fi lmes, colaborações com compositores e performances de live cinema. Tem sido mostrado 

em vários Festivais em todo o mundo, tais como: IFF Rotterdam, Sonic Acts, Holland Festival, FICCO

(Cidade do México), RIKZ (Riga, Letônia), SKIF-9 (São Petersburgo, Rússia), Transmediale (Berlim,

Alemanha), STRP festival (Eindhoven, Holanda) e Woodstreet Galerias (Pittsburgh, EUA).

Desde 2000, Martijn van Boven trabalha como cineasta free-lance e curador de vídeo. Centrando-se no cinema 

avant-garde e no cinema abstrato. Ensina Design de áudio-visual na Academia de Artes de Arnhem (Holanda). 

Em 2003, ele co-fundou o centro de arte de novas mídias TAG (Haia, Holanda). Desde 2006 ele faz parte da 

equipe de curadoria do Festival Sonic Acts (Amesterdan).

MASSIMO DI FELICE

Possui graduação em Sociologia - Università degli Studi La Sapienza (1993) e doutorado em Ciências da 

Comunicação pela Universidade de São Paulo (2001). Atualmente é professor doutor da Universidade de São 

Paulo, ministrando aulas na graduação e pós-graduação na Escola de Comunicaçoes e Artes (ECA/USP). É 

professor visitante na Libera Università di Lingue e Comunicazione (IULM) de Milão e professor convidado na 

Universidade Nacional de Córdoba, Argentina. Tem experiência na área de Sociologia, Antropologia e Comunica-

ção, com ênfase em Comunicação Digital, atuando principalmente nos seguintes temas: aspectos teóricos da 

comunicação digital, formas comunicativas do habitar, pós-política, ciberativismo, sociabilidades em rede, novos 

espaços públicos digitais. É fundador do Centro de Pesquisa ATOPOS (ECA/USP), coordenando as pesquisas 

‘Redes Digitais e Sustentabilidade’ e a pesquisa comparativa internacional ‘Netativismo: ações colaborativas em 

redes digitais’, com a participação dos centros de pesquisa, juntamente com os seus respectivos coordenado-

res: Centro de Estudos de Comunicação e Linguagens - CECL (Universidade Nova de Lisboa), Prof. José Bragança 

de Miranda; Istituto di Comunicazione (Universidade IULM de Milão), Prof. Alberto Abruzzese; e Centro de Estudos 

sobre o Atual e o Cotidiano - CEAQ (Universidade Sorbonne de Paris), Prof. Michel Maffesoli. É autor de vários 



ensaios e artigos publicados em diversas revistas europeias, como La critica Sociologica (Univ. La Sapienza, 

Roma), Ágalma (Univ. Tor Vegata, Roma) e Sociétés (Ceaq, Univ. Sobornne). No Brasil, coordena a coleção Atopos 

(Editora Annablume) e a coleção Era Digital (Editora Difusão).

PAULO AMOREIRA

Designer, escritor e fotógrafo, vive e trabalha em fortaleza-ce. às voltas com guerrilha cultural (arte 

digital,quadrinhos, vídeo-arte e transmídia), acumula milhas em projetos que movem mentes, lugares 

e corações. ainda conspira coisas belas e aprende a ler nuvens e como ser educado por uma fi lha chamada sofi a.
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