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2020 marca a primeira década da conferência Besides the Screen.
Começamos como um grupo de estudos que, já nas primeiras
reuniões, percebeu que não havia muito material pra consultar. O
tema era a circulação de imagens, e grande parte da bibliografia ainda
estava sendo escrita. Era a hora de convocar seus futuros autores e
tentar aglutinar um campo comum de diálogo e investigação.
Ao longo desses dez anos, buscamos fomentar a produção e pesquisa
em “todas as formas de cinema que não são o filme”, nos aventurando
por abordagens emergentes dentro dos estudos de mídia. Tentamos
criar, nos diversos eventos, mostras e publicações que organizamos,
lugares propícios para o encontro entre imagem e performance – redes
telemáticas e arte contemporânea – prática e teoria.
Essa articulação interdisciplinar reprisa a condição intercultural e
geográfica do Besides the Screen enquanto uma rede de pesquisa
que, a partir da conexão entre o Brasil e o Reino Unido, veio reunindo
participantes de todo o mundo. No amplo espectro colaborativo em
que pretendemos atuar, toda perspectiva tem um quê de estrangeira,
e nenhuma linguagem predomina sem as suas respectivas traduções.
Aproveitando a data, tínhamos decidido revisitar alguns dos principais
temas que orientaram nossas edições anteriores: as materialidades do
cinema, as suas redes infraestruturais, os seus processos de remidiação e
migração subjacentes. No espírito de colaboração que anima o projeto
desde a sua origem, a programação seria espalhada em pequenos
capítulos ao redor do mundo, coordenados por novos e velhos amigos.
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Mas a pandemia do novo coronavírus aconteceu e, de última hora,
fomos obrigados, como tantos outros eventos, a assumir de maneira
ainda mais plena a condição de rede. Todas as atividades que
tínhamos planejado para este ano – palestras, mesas de debate,
oficinas, exposição e festival – precisaram ser traduzidas em formatos
on-line. E, como na rotina congestionada da quarentena não cabia
muita perambulação pelo espaço, nos distribuímos no tempo. Durante
três meses, Besides the Screen atuou como uma plataforma de debate
e publicação de ideias, sons e imagens.
Este misto de catálogo e anais tenta sobreviver ao acontecimento
como um documento de referência. Mas o acontecimento, como
nunca, também sobrevive por si só. Se a conferência por um lado
perdeu o estofo e a espontaneidade dos corpos presentes, por outro
ganhou em vestígios. As apresentações on-line naturalmente se
deram a um tipo de registro que não fica tanto a dever à sua audiência
original. Muito ainda pode ser encontrado nos perfis da rede Besides
the Screen pela internet, aberto à atenção e aos comentários de
públicos forasteiros.
Fica então o convite para visitar essas páginas, a uma busca de
distância. Na falta das intensidades proporcionadas pelo contato,
que possamos aproveitar a oportunidade para um diálogo
distendido. Quando menos, a experiência em defasagem nos faz
sentir que as coisas sempre se agitam para além do nosso domínio,
e frequentemente nos encontram antes que as encontremos. Faz
dez anos e seguimos descobrindo que o cinema, por inabalável que
pareça, contudo se move.

Gabriel Menotti
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Depoimentos
O entendimento de normalidade foi desafiado pelo ameaçador
coronavírus, afetando o nosso quotidiano, ainda que com diferentes
intensidades. Enfrentamos uma espécie de atordoamento coletivo. O
jogo político, entre a manifestação de preocupações de saúde (pública)
e preocupações econômicas, é sensível e geograficamente desigual.
Estamos todos aprendendo a viver restritos ao espaço “doméstico”,
experienciando um isolamento radical, que se impõe pelo erguer de
tantas fronteiras, muitas vezes sem que se antevejam as consequências.
Os diferentes processos de adaptação a esta nova realidade procuram,
em geral, respostas imediatas e tomam o lugar do que já não voltará a ser
como antes. Precisamente neste ano singular, celebram-se os 10 anos da
rede de pesquisa Besides the Screen.
A conferência Besides the Screen é marcada pelos encontros com a
investigação sustentada nos cruzamentos entre as expressões associadas
ao cinema e à imagem inscritas em múltiplas áreas de conhecimento.
Em todas as iniciativas em que me envolvi (desde o encontro sobre
performance audiovisual, que teve lugar na primeira edição da
conferência, até à coorganização da conferência em 2018, e, agora, em
2020), como nas a que assisti, é fomentado o diálogo entre investigadores,
práticas artísticas, instituições de diversas geografias, trazendo novos
discursos e formas de fazer desafiantes. Esta conferência, com um longo
e sólido percurso, tem sido, para mim, um momento estimulante. E como
mantê-lo nestes tempos difíceis?
Pensar a forma de uma conferência e, assim, contornar as condicionantes
do novo cenário pós-COVID marcaram esta celebração. Iniciamos
uma nova década e compete-nos, por isso, o exercício de pensar e de
experimentar novas formas de conhecer e de dar a conhecer, pelo diálogo
conjunto e em rede. Esse desafio só pode funcionar como um estímulo
criativo que nos conduz a ver nas dificuldades novas possibilidades!

Ana Carvalho (ISMAI)
Depoimentos
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A rede Besides the Screen é um dos espaços mais importantes de
pesquisa e interlocução entre continentes com sede na América
Latina. Apesar das possibilidades tecnológicas existentes, é raro o
diálogo prolongado entre grupos de pesquisadores da Europa e do
Brasil (o que obviamente acontece de forma mais fluída no âmbito
das conversas individuais, que não enfrentam o desafio pesado da
institucionalização sempre difícil do lado de cá do Atlântico). Essa é a
diferença que a BTS conquistou em seus dez anos de existência: além
da continuidade de uma pesquisa de ponta em relação às tendências
emergentes das linguagens audiovisuais, especialmente pelo viés
de sua difusão, a rede foi capaz de sustentar um lugar sólido em
Universidades públicas e privadas, por meio de financiamentos para
pesquisa e ações culturais, e, a partir de suas plataformas de pesquisa,
estabelecer parcerias com diversos atores do circuito ampliado em
que atua, como bienais, museus, galerias e demais institutos culturais.
Trata-se de feito sem comparação, que merece ser comemorado com
o desejo de que mais 10 anos igualmente produtivos se sigam, para
benefício da comunidade de pesquisadores que se interessa pelos
temas do cinema para além da imagem.

Marcus Bastos (PUC-SP)

8

BESIDES THE SCREEN 2020

A rede Besides the Screen tem reunido, ao longo dos últimos dez anos,
pesquisadores e artistas dedicados a temas emergentes. O quadro
de referências e trocas ensejados promove o amadurecimento de
jovens pesquisadores, além de estabelecer o contato de investigações
entre universidades públicas e privadas do Brasil e da Europa.
A regular periodicidade do Besides, as publicações decorrentes
das apresentações de palestrantes e o formato singular, unindo
laboratórios de criação e discussões com críticos de arte, configuramse como um estímulo ao adensamento de objetos e à recolocação
de problemas pouco contemplados no cenário brasileiro. A rede
possibilitou ainda o intercâmbio de estudantes de pós-graduação da
Universidade de São Paulo com instituições inglesas, cujo primeiro
contato teve lugar nos encontros. Diante do posto, pode-se concluir
que o Besides the Screen atende com excelência ao que se espera de
uma rede internacional de pesquisas.

Patrícia Moran (USP)

Depoimentos
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Programação
Quarta-feira, 22 de Julho
13.00 | PAINEL 1 REPENSAR A MATERIALIDADE

Mediação Gabriel Menotti (UFES / Queen’s University)
Non-immersive media: collaborating in an ‘immertical’ virtual world

Alexandra Antonopoulou & Eleanor Dare, LCC/RCL, UK
Neural networks and movement: autonomy in AI-generated video

Bruno Caldas, University of Helsinki, FI
@#D: face filters, satisfying videos and socio-spatial justice

Gaspar Cohen, independent researcher, PT
O abismo olha de volta: os gestos da câmera assubjetiva da arte
contemporânea

Rômulo Moraes, UFRJ, BR
O campo audiovisual expandido: repertório crítico

Marcus Bastos, PUC-SP, BR
15.00 | PAINEL 2 ECRÃS E NOVAS VISUALIDADES

Mediação: Ana Carvalho (ISMAI)
Flying Objects: Sistership TV and the spectacle of feminist variety

Emily Pelstring, Queen’s University, CA
Matéria, estrutura e repetição – notas sobre alguns filmes estruturais/
materialistas de Peter Gidal

Fernando Stutz, BR
Any space whatever

Susana Mouzinho CineLab – IFILNOVA, PT

Programação
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Quinta-feira, 23 de Julho
10.00 | PAINEL 3 ADAPTAÇÃO

Mediação: Célia Vieira (ISMAI)
A adaptação como mundividência intersemiótica: o paradoxo da mulher
de Lot, o dilema de Ícaro e a questionação de Leviatã

Luís Miguel Oliveira Barros Cardoso, Politécnico de Portalegre, PT
After the Magician

Lea Petrikova, Film and TV School of Academy of Performing Arts, CZ
Stalking the Zone: Fan Tourism, Tarkovsky and Chernobyl

Melissa Beattie & John A. Riley, Woosong University, KO
Teoria e prática da adaptação: o caso de António de Macedo

Célia Vieira & Carlos Coelho Costa, ISMAI, PT
13.00 | PAINEL 4 REMEDIAÇÃO, MIGRAÇÃO, INTERMEDIALIDADE

Mediação: Inês Guerra (ISMAI)
Space on and off screen: migration of Landscape Cinema from the movie
theatre to the museum

Patrícia Nogueira, iNOVA Media Lab – ICNOVA, PT
What do videos of dead artists circulating on the Internet tell us?

Pierre-Emmanuel Perrier de La Bâthie, Institut Catholique de Paris, FR
Meaning in Flux: Romance and (re)mediation in Gabriel Rui Silva

Sandra Guerreiro Dias, Politécnico de Beja / University of Coimbra, PT
Devir ambiente como agenciamento

Carlos Eduardo Tsuda, UNESP, BR
Da tela à superfície do mundo

Annádia Brito, UFRJ, BR
15.30 | PAINEL 5 CULTURA DAS IMAGENS E IMAGENS DA CULTURA

Mediação: Virginia Crisp (King’s College)
In Return: a decolonial approach to fashion and hairstyles in music videos
by afrodiasporic re-pats

Cornelia Lund, Fluctuating Images, DE
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Rusty Odyssey: the colonial trajectory of copper across the Atlantic

Yeon Sung, The Royal Academy of Arts, NL
Arthur Jafa: the Aby Warburg of the Poor Image

Vinícius Portella, BR
Animist Post-Cinema: Ursula Biemann’s Acoustic Ocean (2018) and
Matthew Barney’s Redoubt (2019)

Radek Przedpelski, Trinity College Dublin, IE
Changes of Address: voice over and landscape in Long Distance

Richard O’Sullivan, Queen’s University, Belfast
18.00 | CONFERÊNCIA DE ENCERRAMENTO

Sexta-feira, 24 de Julho
13.00 | ARTISTS TALK

Mediação: Ana Carvalho (ISMAI)
Mez Breeze
V[R]ignettes: A Microstory Series (2019)

Coletivo Telemusik
Incertezas_caminhada (2020)

Mark Tholander
They built the widened coral reef (2019)

Tiago Cruz
Light and Shadow (2020)

Simon Biggs
Double Agent (2018)

Dudu Tsuda
Robalo em Prato Inflamado (2019)

Programação
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Sessões de curtas
As exibições ocorreram ao vivo, por streaming no YouTube,
Facebook e Twitch, ficando em loop por cerca de 8h.

Quarta-feira, 22 de Julho
VÍDEO DE EXPOSIÇÃO (SESSÕES 1 E 2)

Quinta-feira, 23 de Julho
VÍDEOS DE EXPOSIÇÃO (SESSÕES 3 E 4)
Sexta-feira, 24 de Julho
INSTALAÇÕES & PERFORMANCES
Sábado, 01 de Agosto
ABERTURA: TRACE EVIDENCE

Terça-feira, 04 de Agosto
PLANO DIRETOR | BUILDING AUTHORITIES
Quinta-feira, 06 de Agosto
CIDADES / FANTASMA | GHOST / TOWNS
Terça-feira, 11 de Agosto
O ESGOTAMENTO DO POLO EMISSOR | SENDER UNAVAILABLE
Quinta-feira, 13 de Agosto
HÁ MUNDO EM ABUNDÂNCIA | THERE IS WORLD A PLENTY
Terça-feira, 18 de Agosto
BUSCA DE IMAGEM REVERSA | REVERSE IMAGE SEARCH
Quinta-feira, 20 de Agosto
ARQUIVOS NACIONAIS | NATIONAL ARCHIVES
Terça-feira, 25 de Agosto
SWALLOWING TIME
Quinta-feira, 27 de Agosto
NATUREZA INQUIETA | RESTLESS MATTER
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03 de Setembro
16.00 | RUÍDO BRANCO E INTERMIDIALIDADE NO CINEMA
CONTEMPORÂNEO

Palestra com André Parente (UFRJ)

10 e 11 de Setembro
16.00 | Fórum Curatorial: FILMES PELO AVESSO

Mediação: Gabriel Menotti (UFES / Queen’s University)
Eu, curadora, manejando efemeridades

Lila Foster
A reprodutibilidade digital como obra

Lucas Murari
“Uma exposição não é um cineclube”? Algumas reflexões sobre a
inclusão do vídeo em exposições de artes visuais

Raphael Fonseca
Notas de uma curadora no que foi o país do futuro

Patrícia Mourão

17 e 18 de Setembro
16.00 | Ver é uma Fábula

Masterclass com Cao Guimarães

Programação
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CADERNO
DE RESUMOS
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Palestras
Ruído branco e intermidialidade no cinema contemporâneo

Palestra com André Parente
Como podemos explicar a incorporação da tecnologia em nossas
vidas quando as tecnologias de comunicação fazem circular o “ruído”
(branco?), o “furor” (coletivo?) do mundo, infletindo nosso inconsciente,
bem como nossa consciência, individual e coletiva? Analisaremos
alguns trabalhos de cinema e instalação nos quais uma certa forma
de pertencimento a uma certa mídia é produzido por uma forma
estranha de intermidialidade – uma assembleia de corporeidades
e tecnologias, uma articulação/fusão de percebedor e percebido,
imagem, som e dispositivo – que se dá pela interpolação anacrônica de
mídias antigas e novas, ou pela assombração de uma mídia por outra.
O “entrelaçamento” de mídia e da imagem aplica-se igualmente aos
dois eixos entrelaçados que normalmente enquadram as definições
de um meio: pode servir para descrever as trocas que ocorrem
como um cruzamento e criação de diversas mídias ou para evocar
as reconfigurações da tecnologia e do dispositivo que condicionam
a produção, a exibição e a recepção de conteúdo antigo e novo. Os
trabalhos analisados exploram as maneiras pelas quais as imagens
criadas por um meio específico testemunham sua proximidade com
outro meio, revelando os processos e padrões pelos quais a matéria
audiovisual é atualizada pela materialidade da mídia ela mesmo.
A forma como a matéria perceptível se torna acessível aos nossos
sentidos e nossa compreensão se tornou uma questão fundamental
em nossas existências permeadas tecnologicamente: as imagens
parecem onipresentes, mas o que nos é dado a ver ao final, entre as
imagens atualizadas e as que permanecem virtuais?
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Ver é uma Fábula

Masterclass com Cao Guimarães
Cao Guimarães é uma importante referência em videoarte e cinema
do Brasil que atua no cruzamento entre cinema e artes plásticas. Com
produção intensa desde o final dos anos 1980, tem suas obras em
coleções prestigiadas dentro e fora do país, além de ter participado
de renomados festivais internacionais de cinema, como Cannes e
Sundance. Nessa masterclass, o artista realizará um panorama de sua
produção audiovisual, da videoarte ao cinema de ficção, passando
pelo documentário, explorando a interface ente cinema e artes
plásticas.

Palestras
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Filmes pelo Avesso – Fórum Curatorial
Eu, curadora, manejando efemeridades

Lila Foster
Como curadora de mostras de cinema, oscilo entre dois polos temporais.
Uma parte do meu trabalho é dedicada ao passado do cinema brasileiro,
escavação e arqueologia que pretendem trazer à luz filmes pouco vistos e
estudados, mas que existem em algum arquivo, cinemateca ou nas casas
de seus realizadores. Dar a ver o que existe, mesmo que no lampejo de
algumas sessões de cinema. No outro extremo, a lida com um universo
enorme de filmes brasileiros contemporâneos que, em grande parte, não
serão vistos ou que farão parte apenas de um circuito reduzido de exibição.
Esses filmes existem também como lampejos, sem o “privilégio” de terem
garantida a sorte de um novo encontro no futuro. O digital e a radicalização
da efemeridade.
A curadoria de cinema foi um campo profissional que teve crescimento
exponencial nos últimos anos, uma atuação crítica/artística marcada por
uma riqueza de enfoques e perspectivas sobre o cinema. Teorizar esse
acúmulo de experiências ou até mesmo definir as coordenadas desse
trabalho tem sido o esforço de alguns pesquisadores, muitas vezes
tomando de empréstimo o percurso da profissão no campo das artes
visuais e sua relação com a etimologia da palavra: curare = cuidar. Cuidar
da matéria que compõe a obra, cuidar do lugar da arte na história,
cuidar das conexões entre artistas, profissionais e espectadores. Em
um debate durante a Mostra de Cinema de Tiradentes, um realizador
foi perguntado sobre o que aconteceria com o seu filme a partir dali:
como o filme sairia da bolha? Como ele pretendia distribuí-lo? Ao que
ele respondeu: vejo o meu filme quase como uma peça de teatro,
existiu aqui, vai existir de forma efêmera em outros lugares e pronto.
Lembrando: vai existir de forma efêmera sem ter a sorte de um novo
encontro no futuro. Manejando efemeridades, proponho pensarmos
como essa nova materialidade da imagem em movimento ilumina e traz
questões para o trabalho em curadoria audiovisual.
20
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A reprodutibilidade digital como obra

Lucas Murari
Qual o papel da tecnologia na distribuição e consumo de trabalhos
artísticos no século XXI? Como a internet está relacionada a essa
difusão? E de que forma os artistas se valem de uma gramática
da sabotagem para subverter os valores comerciais instituídos?
Esta comunicação busca refletir sobre net art como estratégia de
apropriação e ressignificação parasitária no âmbito digital.

“Uma exposição não é um cineclube”? Algumas reflexões
sobre a inclusão do vídeo em exposições de artes visuais

Raphael Fonseca
Esta apresentação reflete sobre a inclusão de trabalhos audiovisuais
em exposições de artes visuais. A partir de uma provocação do
curador José Roca publicada no catálogo da 8ª Bienal do Mercosul
(2011), reflito sobre as dúvidas, anseios e desafios da presença do vídeo
em alguns projetos curatoriais de artes visuais que desenvolvi nos
últimos anos. Especial atenção será dada às diferentes proposições de
exposições coletivas – como podemos diferenciar a presença de um
vídeo em um projeto de arte contemporânea em comparação com um
projeto curatorial de cunho transhistórico?

Notas de uma curadora no que foi o país do futuro

Patrícia Mourão
Algumas notas e reflexões pessoais sobre programação e curadoria de
cinema nos últimos quinze anos no Brasil. Os orçamentos, o modelo
de cinefilia, as bagagens herdadas e reproduzidas, o complexo de
subalternidade terceiro-mundista. Termino com meu último projeto
curatorial: uma mostra sem filmes nas ruínas do próximo incêndio da
Cinemateca Brasileira.
Filmes pelo Avesso – Fórum Curatorial
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Apresentações de Pesquisa
Non-immersive media: collaborating in
an ‘immertical’ virtual world

Alexandra Antonopoulou (London College of Communication,
UK), Eleanor Dare (Royal College of Art, UK)
The authors will report on their deployment of Brechtian and other
performance-based methodologies which stimulate debate about the
materiality of virtuality, remediating the virtual into a non-immersive
space, at odds with pervasive rhetoric about immersivity and empathy.
The paper will draw upon performance-based student projects as
well as approaches that the authors have developed to ‘encourage an
attitude of critical distance’ towards virtuality, such as their work with the
Phi Books project (2011- ) and the Riverine Archive (2019). Throughout
the pandemic the authors continued their collaboration, deploying
immersion in playfulness and writing but also breaking the presence
generated by that play. What happens in that moment of breaking,
of creating meta narratives and analysis – how can it be framed – as a
critical or immertical space a form of meta immersion, and what is the
difference between creative ‘flow’ and immersion? How do we then frame
the technological interruptions that happen during a technologically
mediated collaboration? What is the implication of scenography, worldbuilding, dramaturgy, grammar, recording and post-production when we
collaborate on platforms such as Zoom, Teams, Google Hangout?

Neural networks and movement: autonomy in AI-generated video

Bruno Caldas (University of Arts Helsinki, FI)
Neural networks have been concerned with imagery since the first model
(the perceptron, created in 1954), had the specific goal of recognizing
shapes. The development of visual artificial intelligence has had its
ups and downs since then. But the invention of generative adversarial
networks (GANs) in 2014 represented a major breakthrough in the
field. This multi-layer perceptron model, with two networks competing
22
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to generate and evaluate samples, has allowed for the first time the
generation of photorealistic images made by an artificial intelligence (AI).
With that, a whole new front of experimental techniques in visual arts
has opened. At this moment, several new models of GANs have been
proposed, with different purposes; from transferring styles, increasing
resolutions, to even video frame prediction. After describing the current
state of GANs, I will look at some of the artists facing the challenge of
using neural networks to produce moving images and the consequences
of their work. Some of the most promising machine learning models
will be described. Then I will propose a discussion on machine learning
technology within the field of automatically generated art. In the last
century, Walter Benjamin was concerned about the technical mass
reproduction of artworks. What would he say about the mass creation of
images by machines? Not long before the first AI photorealistic pictures
appeared, Harun Farocki introduced the idea of the operative image – the
image conceived away from human participation. So how can we reframe
the autonomy of technical imagery in face of non-human creativity?

@#D: face filters, satisfying videos and socio-spatial justice

Gaspar Cohen (independent researcher, PT)
Reflecting on the poiesis of digital states and what can be thought of as
3D phantasmagoria, this article stems from an homonymous installation
series, and puts forward some considerations about urban media
ecologies, focusing on those that dwell directly on space (as computer
vision, photogrammetry, GPS/GIS, AR/VR). Considering visual culture
indexes such as Face-Filters, the popularization of material simulation and
maximalist neu grunge, computer-aided three-dimensional rendering and
decentralized computation will be seen as new spectra for contemporary
geographies. From the 1960s’ computer graphics and the definitive
domestication of the cybersphere in the 1990s, 3D is not anymore a
screen-based discipline, but has developed to a contemporary urban
experience of Augmented/Code/Space (Manovich 2005; Kitchin and
Dodge 2014). Neither as a portal for other worlds or a long-lasting overlay,
it rays out, glimpses from within the surfaces of reality. The discussion
for socio-spatial justice revolves here around Capitalist Realism (Fisher
Apresentações de Pesquisa
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2009) and its ability to render power. If the industrial machinery, the
prison and the screen designed the imaginary and social contracts of
modernity, the biopower of algorithms has all space and users’ bodies as
quantifiable devices and exploitable resources. Under these conditions,
it seems important to draw possibilities for a phenomenology of digital
reproduction; where people – not only artists and thinkers – who
produce multimedia artifacts can weave critical filters. By analyzing
current examples in arts and design we’ll be able to speculate futures for
language, spatialization, immersiveness, connection and presence.

O abismo olha de volta: os gestos da câmera
assubjetiva da arte contemporânea

Rômulo Moraes (UFRJ, BR)
Se, para Deleuze, como para Bergson antes dele, o movimento
é a condição da variação universal e tudo flui sem parar, para
Flusser há movimentos que se destacam dessa contiguidade:
gestos. Estes expressam a articulação de uma liberdade, de uma
potência imaginativa, seja se tencionando na direção do Outro,
seja conformando a substância inorgânica ou se dispersando em
circularidades transcendentais. Para que os gestos apareçam,
no entanto, a visão precisaria de restituir afecções à coextensão
da matéria. O cinema só pode se ligar à vida e amplificá-la
existencialmente porque a câmera esculpe gestos no movimento
fílmico. Ao exigir do espectador uma atenção calcada na contemplação
flutuante de um duplo da realidade, a câmera sacraliza mesmo os
atos mais anódinos que (re)apresenta. Os corpos por ela capturados
ficam implicados em um estado ilusório de luminosidade, como se
espelhados por um olho divino – e passam a produzir gestos. Nos anos
1980, entretanto, emerge um outro tipo de imagem. O cinema deixa
de ter negativo e se torna um artesanato da virtualidade. O filme já não
está mais atrelado a um dispositivo cinematográfico formal – tela-écran
monocanal numa sala escura e silenciosa e com cadeiras acolchoadas.
Trata-se, pelo contrário, de um cinema-instalação, que utiliza imagens
de síntese, realidade aumentada, holografia, renderização, etc, para
conceber uma metafísica do Fora. O espectador pode, agora, adentrar
24
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a imagem, habitá-la e modificá-la. Mas, nesse caso, de quem é o gesto
de modificação? Quem vê e quem é visto? Onde está a câmera?

O campo audiovisual expandido: repertório crítico

Marcus Bastos (PUC-SP, BR)
O artigo propõe um repertório crítico, a partir da análise de obras
dos cinemas experimentais, das artes do vídeo e do audiovisual
contemporâneo, procurando encontrar uma terminologia capaz de
abranger procedimentos de montagem comum, que implicariam um
campo audiovisual expandido resultante do cruzamento seletivo entre essas
áreas. O objetivo deste texto não é constituir um campo homogêneo ou
amarrar os vetores teóricos colocados em jogo, mas sim estabelecer um
material em torno do qual é possível pensar certos aspectos da linguagem
audiovisual, do ângulo da montagem sem hierarquia entre som e imagem
em movimento. Seguindo o termo audiovisuology adotado no livro See this
Sound, organizado por Dieter Daniels e Sandra Naumann, esse repertório
de obras e termos será descrito pelo termo audiovisualidades. Serão
analisadas práticas de montagem existentes em campos diversos. O fato de
persistirem em diferentes ciclos tecnológicos e constituírem certos modos
de fazer que extrapolam campos estanques é justamente o que torna
possível argumentar na direção de um universo de misturas e/ou expansões
que culmina no campo audiovisual expandido. Ao mesmo tempo que
compartilham elementos do cinema, do vídeo, da televisão e das mídias
digitais, as audiovisualidades recortam aspectos muito específicos de cada
um deles. Por isso, nem sempre coincidem com aquilo que se considera
mais marcante do cinema ou das mídias digitais, e extrapolam os limites
mais nítidos em que estes se fecham.

Flying Objects: Sistership TV and the spectacle of feminist variety

Emily Pelstring (Queen’s University, CA)
Sistership TV is an episodic, internet-based variety show directed
by a trio of artists known as The Powers. Each episode is promoted
as a livestreamed event, and features live musical performance and
short videos created by The Powers and friends in their campy style
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of reclaimative myth-making. Episodes are thematic, focusing on the
interconnectivity of fleshy bodies and immaterial entities, drawing on
feminist-materialist theory, media studies and the paranormal. The
variety show format of Sistership TV, along with its emphasis on play, and
its blurred distinctions between curation and cocreation within a network
of artists, point to an artistic-research methodology that favors chaos,
hybridity, and the uncategorizeable. This paper will examine the notion
of variety as a point of tension that plays out in relation to the Sistership.
The variety show, as a multimodal collage, is an interesting model for
considering how the politics of camp, kitsch, and pastiche are mobilized
in contemporary art. The multiplicity of perspectives that characterizes
the variety show is mirrored in the abundant collage of imagery in the
Sistership, reflecting an overall “more is more” approach. Telephones,
space helmets, spiderwebs, squids, mermaids, organs without bodies,
and bodies without heads dance around the Ship, which is itself a
metaphorical vessel that sails through undifferentiated space. Ideas and
things are flying objects to be crashed into or merged with, resulting in
unlikely combinations. We may laugh at the discontinuity of logic, but we
must also be reminded of the generative potential of the accident.

Matéria, estrutura e repetição – notas sobre alguns
filmes estruturais/materialistas de Peter Gidal

Fernando Stutz (BR)
A proposta deste artigo é discutir o conceito materialidade a partir
dos filmes estrutural/materialistas, em especial na obra de Peter
Gidal. Tal como se sabe, a corrente britânica dos filmes estruturais
(organizada na London Film Coop entre os anos 1960 e 1970) explorou
radical e sistematicamente o dispositivo cinematográfico em todas as
suas dimensões (captação, revelação, edição, projeção) privilegiando
sobretudo os seus aspectos materiais. A apreciação destes aspectos
estava, via de regra, programaticamente ligada à constituição de
uma postura anti-ilusionista e autorreflexiva. A possibilidade de
medir, perfurar, arranhar (a película); de repetir, acelerar e desacelerar
(movimentos de câmera e cortes); de deslocar, decompor, desarticular
(projetor e tela) foram todas tentativas utilizadas por realizadores
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britânicos, como Gidal, a fim de produzir filmes radicalmente
questionadores. Tais tentativas, como também já se sabe, encaminharam
o cinema a um beco sem saída. É a este beco que o artigo pretende
voltar. Por meio da leitura crítica de textos de Gidal e da análise de
três de seus filmes (Hall, Clouds e Key), o artigo busca identificar
possíveis contribuições para refletir sobre o retorno à materialidade
nas práticas audiovisuais contemporâneas (Tacita Dean, Bill Morrison,
Peter Tcherkassky) e problematizar o debate que suscitam sobre o
desaparecimento das técnicas fotoquímicas. Ao final, o artigo sugere a
hipótese de que, nos filmes estruturais, o recurso da repetição revela-se
paradigmático para se pensar o cinema como matéria e como promotor
de uma sensibilidade singular, tal como condicionada por estratégias
semelhantes nas artes visuais e na música do mesmo período.

Any space whatever

Susana Mouzinho (PT)
Part video essay, part reading, this work explores the ideas of space
and materiality and expanded cinema in Robert Smithson’s work,
particularly in the film on the construction of the art work Spiral
Jetty. Smithson wrote extensively on cinema and throughout his
thinking one can identify an engagement with a particular conception
of materiality and of the cinematic as detectable in the surface
and composition of the elements of the real. The process of the
construction of a film is one that follows a disjunctive technique,
thus complicating other, somewhat more orthodox conceptions of
expanded cinema. Deleuze’s concept of the any-space-whatever
informs my discussion of Smithson conception of cinematic space and
materiality which I will approach through a performative dispositif.

A adaptação como mundividência intersemiótica: o paradoxo da
mulher de Lot, o dilema de Ícaro e a questionação de Leviatã

Luís Miguel Oliveira Barros Cardoso (Politécnico de Portalegre, PT)
A adaptação constitui um profundo e complexo labirinto que sempre
marcou as relações entre Literatura e Cinema. Nesse sentido, João
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Mário Grilo (1995-1996) defende duas ideias centrais. Em primeiro lugar,
que o cinema não filma livros, ou seja, a câmara institui com aquilo que
filma uma relação única e que não pode ser substituída pela literatura.
Em segundo lugar, que o problema da adaptação é muito relevante
para o cinema se for analisado de acordo com a problemática da
infidelidade e não de acordo com a fidelidade. George Bluestone (1957)
traduz esse problema cultural com o exemplo bíblico da mulher de Lot:
a tentação paradoxal do cinema de olhar para a literatura ao mesmo
tempo que busca uma autonomização. Se, de forma premeditada e
sistemática, se pretende literalmente levar para a tela a palavra escrita,
não só desafiamos os “deuses” da Semiótica como corremos o risco
de, tal como Ícaro, acabar nos precipitando no solo da negação da
tangibilidade da transposição. A filosofia da fidelidade propicia ainda
outra vertente que merece a nossa reflexão. Em sentido restrito, revelase frequentemente como uma oferta de valorização estatutária do
filme que é tributário do livro. Mas essa herança traz consigo o estigma
da comparação, o que afeta a própria identidade da obra de arte. Em
síntese, buscamos afirmar que as adaptações literárias continuarão
a ser um dos principais vetores de (re)criação no cinema. Qualquer
que seja o modelo de análise desse processo, um livro será sempre
um documento semiótico distinto do filme que pode originar, mesmo
que tenhamos a tentação deliberada da mulher de Lot, o receio de
desagregação de Leviatã ou a quimera impossível de Ícaro.

After the Magician

Lea Petrikova (Film and TV School of
Academy of Performing Arts, CZ)
The paper introduces “After the Magician”, an artistic research project
based on a lost film by Alice Rahon, Le Magicien. Alice Rahon was a
surrealist artist working mostly with painting. In the end of the 1940’s,
Rahon, together with her partner Edward FitzGerald, created her
only film, Le Magicien (The Magician), narrating a story of a magician
who was given a task to create a new human after the world had
been destroyed by nuclear war. However, the experimental film had
been lost before its completion – just a few photos and memories of
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its creators remained. The experimental film and research project,
“After the Magician“, explores the forgotten, unfinished film and
circumstances of its production, expanding on several layers that the
inspirational film provides: the story of a magician creating new world,
the motif of an undervalued female film pioneer who was one of the
first Mexican female directors, the shamanic context of the magician
character, the life journey of the underrated artist, Rahon, the impact
of the male gaze on her work and legacy, and, primarily, the ambiguity
of the notion of art in general – what is the value of an artwork? Does it
become valuable in time? And is a lost, orphan film, that was not even
presented, able to carry important values? The project reflects both
theoretically and artistically on the broader theme of invisibility in film
drawing on the invisible film Le Magicien that was never finished and
presented, and even got lost, however, as the project argues, is still
able to open up a dialogue.

Stalking the Zone: Fan Tourism, Tarkovsky and Chernobyl

Melissa Beattie, John A. Riley (Woosong University, KO)
The nuclear meltdown at the site of Chernobyl has become inextricably
associated with ‘the Zone’ in Tarkovsky’s film Stalker (1979), even though
it occurred almost a decade after the film’s release. This association
has led to a first-person shooter video game series conflating the
two, as well as illegal guides to the Exclusion Zone calling themselves
‘Stalkers.’ Our project (in process) combines a textual analysis of the
film, the games and the site of Chernobyl itself (visited in August 2018
by Riley) with audience-based fan tourism research. This paper would
discuss our preliminary findings, including the overlap between (and
differences among) those respondents who self-identified as being
more interested in the site than the film (tourist fans) and those who
visited primarily due to the connection with Tarkovsky rather than an
interest in the site itself (fan tourists). This paper would further discuss
the fan activities engaged in by the fan tourists (and tourist fans) as well
as the tourist infrastructure set up around both groups, both legal and
otherwise, as well as discussing changes documented in fan activities
after HBO’s Chernobyl miniseries aired. Finally, it discusses all of this
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in the context of contemporary archaeology and museum studies,
particularly with a view to the discussion of Chernobyl as a site that
happens to be connected to a film as (arguably) a second-order fanconstructed paratext and the idea of ‘appropriateness’ and voyeurism
in that Chernobyl was the site of a major ecological and humanitarian
disaster that has become a major, polysemic, tourist site.

Teoria e prática da adaptação: o caso de António de Macedo

Célia Vieira, Carlos Coelho Costa (ISMAI, PT)
O desenvolvimento de novas formas de adaptação, sobretudo
no contexto digital, ao colocar a relação de transformação entre
os média como um processo mais dinâmico e integrado num
universo de transmediação, conduziu a um incremento da teoria da
adaptação, trazendo enfoques que permitem repensar abordagens
tradicionalmente situadas no âmbito estrito da literatura comparada.
Nesta comunicação propomo-nos refletir sobre a questão da
adaptação, tomando como corpus de análise a filmografia do cineasta
português António de Macedo, enquanto caso que ilustra o processo de
adaptação como forma de criação conducente a obras intrinsecamente
palimpsestuosas.

Space on and off screen: migration of Landscape
Cinema from the movie theatre to the museum

Patricia Guerreiro Nogueira (iNOVA Media Lab – ICNOVA, PT)
Film is primarily defined by its principle of structuring and organizing
Time and Space, as well as provides a basic framework of the world and
of subjective reality. Echoing its spatial display of physical elements
and confronting it with a soundscape, filmic landscape addresses
subjectivity, since ‘landscape’ is seen as “an area made up of a distinct
association of forms, both physical and cultural” (Sauer, 1963). Filmic
landscape renders atmosphere and functions as a dramatization
element, “a sort of polyptych, disseminated, repeated or altered
according to a space-organising narrative necessity” (Natali, 1996).
Informed by such theoretical background, as a filmmaker I started to
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explore the specificity of time and space in two short documentaries:
East Side and Displacement. Whereas East Side was filmed in Texas
(USA), Displacement takes part in Northern Portugal. Nevertheless,
both pieces portrait how humans occupy and inhabit a geographical
space, and consequently how they shape the surrounding landscape
and foster a sense of place within space. Supported by practice-based
research, this paper examines how these two short documentaries, by
portraying space and the human emplacement in the landscape, may be
set up in museum/galleries as video installations, fostering a dialogue
back and forth between the images in the film and in the art pieces. The
documentaries offer a visual understanding of the movement of bodies
depicted on screen, while the installations aim to trigger the movement
of the audience in loco, throughout the venue, exploring the duality of
space on and off screen.

What do videos of dead artists circulating on the Internet
tell us? The digital remediation of The Mystery of Picasso

Pierre-Emmanuel Perrier de La Bâthie (Institut Catholique de Paris, FR)
After World War II, while the mass media were experiencing a golden
age, some artists used various means, written and visual, to stage
themselves. It was a way for them to support their artistic discourse,
founding it on a very personal attitude guaranteeing the authenticity
of their work. Film, with its ability for capturing sound and movement,
became a very appreciated tool to give a more ‘realistic’ idea of what
was ‘an artist’. Pablo Picasso, Salvador Dali, Frida Kahlo and Andy
Warhol, among many others, made full use of all the possibilities offered
by this new medium to sustain their artistic discourses and guide the
reception of their works. Decades after their death, these films continue
to circulate, helped by their new capacity for remediation given by
digital media. Blogs, websites, social networks, etc. copy and paste
these images to infinity. But, most of the time, digital media present
the image cut, out of its original context, allowing everyone to rewrite
the history of a film, and thus of the artist and his work. Applied to
the specific case of the feature-length documentary The Mystery of
Picasso (1956) by Henri-Georges Clouzot, this paper is interested in the
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problems caused by this new way of circulating film and their related
information on a digital media. Using concepts from art history and
semiology, it will also consider the consequences on the reputation and
understanding of Picasso’s work by the general public nowadays. Finally,
it will examine the stance taken by the rights-holders in order to protect
this intangible heritage.

Meaning in Flux: Romance and (re)mediation in Gabriel Rui Silva

Sandra Guerreiro Dias
(Politécnico de Beja / Universidade de Coimbra, PT)
Gabriel Rui Silva (b. 1956) is a Portuguese poet and performer who is
part of the second generation of Portuguese experimental poetry (PO.
EX). He is the author of the performance romance, a long exercise of
radical experimentation between visual poetry – the text “romance” –
and its corresponding visual performances throughout the decade of
1980. The process contains symmetric moments of destruction (called
“uninstallation”), which embody a dynamic of opposites, light and dark,
that fulfills the ontological premise of the intrigue announced at the
first moment, the romance itself, in 1982. This paper focuses mainly
on the study of four recently found videos which correspond to four of
the seven moments of the intervention, namely: “As 24 Pedras” [The
24 stones] (Lisbon, 1987), “Conversa entre Gutenberg e Marconi numa
Estação de Caminhos de Ferro” [Conversation between Gutenberg and
Marconi at a railroad station] (Lisbon, 1987, one week later), “Lembro-me
Perfeitamente de Como Tudo Começou” [I perfectly remember how it all
started] (Amadora, 1988), and “Orbis Sensualium Scripturae” [The sensual
world of writing] (Setúbal, 1988). As intermedial utterances, the poetic and
performance-based artifacts of the above-mentioned poet compose a
radical approach to explore multimodal and performative potentialities
of text and performance. In particular, I aim to approach and enlighten
the iterations and transformations of these works of art conversions
and experimentations from written text and performance art to an (im)
material displacement epistemology based on the generative potential of
meaning, regardless of its material composition and manifestation. I will
thus address these poetic and media experimentation performances of
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Gabriel Rui Silva as a field of discursive and performance experimentation
between text, body and media towards a performative and intermedial
epistemology of language.

Devir Ambiente como agenciamento

Carlos Eduardo Tsuda (UNESP, BR)
No presente artigo, discuto o tema do espaço e do tempo em
intervenções urbanas e obras performáticas para espaço público a
partir de estudos de caso de obras minhas e de outros artistas. À luz de
autores de diferentes modalidades disciplinares, pratico uma pesquisa
interdisciplinar e decentralizada, hibridizando formas diferentes de
produção de conhecimento por meio do diálogo entre investigação
teórica e prática artística. Ensaio o conceito de devir ambiente enquanto
uma forma de agenciamento poético e estético da vida pública e seus
inúmeros desdobramentos sócio-político-ambientais na relação entre
corpos, corpo e espaço e corpo e urbes. Procuro problematizar etapas
do processo criativo das obras, e sua relação com a cidade e seus
habitantes, no tocante às formas de interação e participação pública, às
alterações perceptivas do espectador e à transformação de estruturas
de relação estabelecidas no espaço. Num sentido macro, abordarei as
inúmeras modalidades do experimentalismo sócio-político-artístico e o
silêncio como forma de resistência e resiliência política. Neste contexto,
me interessa discutir a construção de redes de interatividade, a criação
de redes temporárias de ativação, a elaboração e fomento de processos
de negociação de curta, média e longa duração, o desenvolvimento
de processos de subversão, hackeamento, infiltração e contaminação,
a criação de sensações e distorções temporais e espaciais e as
transformações afetivas das relações interpessoais e sociais.

Da tela à superfície do mundo

Annádia Leite Brito (UFRJ, BR)
O artista, professor e curador cearense Solon Ribeiro herdou um
acervo com cerca de 35 mil fotogramas do cinema clássico realizado
entre as décadas de 1920 e 1960. Desde 2005, ele os rearticula em
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suas obras, deslocando-os do dispositivo cinematográfico inicial
– narrativo, linear e de sala escura – e do colecionismo afetivo de
seu pai para conferir-lhes outras configurações, combinações e
possibilidades. Investigando da materialidade da película à sua
digitalização e re-materialização em objetos de uso comum, Ribeiro
transita entre limiares da imagem, testando até que ponto elas
compõem sentidos ou sensações diversos de seu emprego original.
Diferentemente das distâncias do assento à tela e da narrativa à
vida, o artista propõe que essas figuras estejam próximas do público
e sejam reificadas, inclusive por meio da presença invisível do
projecionista liberto da cabine, que retorna as imagens estáticas ao
movimento sobre a superfície da cidade. Observaremos o conjunto
de sua obra tratando dos fluxos entre o analógico e o digital, entre
o fixo e o movimento (Bellour), aproximando-o do conceito de
remediação (Bolter; Grusin).

In return: a decolonial approach to fashion and
hairstyles in music videos by afrodiasporic re-pats

Cornelia Lund (Fluctuating Images, DE)
When allowed to unfold their experimental laboratory character as
defined by Lev Manovich, music videos can develop propositions of
aesthetic, cultural, and societal relevance, instead of being simple
promotional tools for pop music and musicians. In the African
context, music video undoubtedly plays a major role as a medium
that allows to playfully criticise established patterns of thought and
social models, mainly through the way in which music, musicians,
fashion, and hairstyles are presented. As such, it is part of a larger
movement bridging the African continent and the diaspora that is
trying to figure out how African societies wish to define themselves
in the present and for the future. This movement is supported by the
growing access to production tools and the Internet on the African
continent, which, through a rapid flux of information and exchange
of ideas, spans the continent and the diaspora in a shared cultural
space in unprecedented ways. This paper proposes to investigate
how music videos function in this shared cultural space as a means
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of dissemination and exchange of ideas, focusing on three examples
of videos by members of the African diaspora in different countries:
Baloji (Belgium), Sampa the Great (Australia), and Seinabo Sey
(Sweden). Using a decolonial approach, the analysis will concentrate
especially on the role of fashion and Afro hair(styles) in the videos
these three artists made as part of their quest for cultural selfdefinition on their journeys back to the African countries their families
have migrated from.

Rusty Odyssey: the colonial trajectory
of copper across the Atlantic

Yeon Sung (The Royal Academy of Arts, NL)
Copper, the first metal processed by Neolithic humans, has
accompanied the history of humankind for approximately 10,000
years, disguised in various forms of tools, ornaments, sculptures,
currency, weapons, and conductors of electricity. According to the
idea of New Materialism, the atomic number 29 assigned material
has been an animate object for a transversal human agency that
has conveyed the propagation of colonial ideologies between two
formal imperialists, the Netherlands and Japan. Former imperialists
on opposite coasts of the Pacific enriched their territories which led
to the rise of colonialism, exchanging commodities and progressive
ideas through the trade of copper. The mined raw copper was melted
into different forms that embodied the physical and spiritual desire of
the imperialists, exploiting their colonies. The colonial era declined,
but the post-colonial specters made of copper have been bequeathed
as historical heritages and imperial hegemonies, leaving wounds in
the contemporary age. Along with the transformation of copper on
the colonial trajectory, Rusty Odyssey takes multidisciplinary roles of
a researcher and artist, provoking historian-disciplined statements
interpreted in the artistic voice to the ignorance of colonialism
inherited over centuries and regions. This article also examines conflicts
in the contemporary era over copper to lay the foundation of the
experimental documentary Rusty Odyssey through the perspective of a
Korean artist residing in the Netherlands.
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Arthur Jafa: the Aby Warburg of the Poor Image

Vinícius Portella (BR)
Despite the obvious disparities, there seems to exist a striking functional
analogy between the work of art historian Aby Warburg and that of
video-artist Arthur Jafa. Both authors have produced collections of
images that are structured by a complex of reiterative gestures. Both
offer us repertories of “pathosformeln” (formulas of pathos) that express
the particularities of their corpora and the media affordances of their
time. In this direction, I will be focusing on a few of Jafa’s films and
interviews and on that unfinished project of Warburg that has been
recently an object of considerable scholarly and artistic hype: the Atlas
Mnemosyne. Warburg and Jafa worked with different media and in
different circuits, this functional analogy that I want to point out is not
supposed to erase these distinctions. Nor am I simply trying to make
Warburg more current or Jaffa more scholarly, by way of this connection.
What I want to bring to light is how such different enterprises are similar
in their attempts to extract expressive historic patterns of affective
transduction, and how Jafa’s work can be thus understood as a very
expressive historical actualization of Warburg’s manic method.

Animist post-cinema: Ursula Biemann’s Acoustic Ocean
(2018) and Matthew Barney’s Redoubt (2019)

Radek Przedpełski (Trinity College Dublin, IE)
Thinking with Deleuze, Guattari and Simondon, this paper examines a
recent video installation by Ursula Biemann (Acoustic Ocean, 2018) in
conjunction with a wordless feature film by Matthew Barney (Redoubt,
2019) as specimens of what might be called ‘animist post-cinema’.
As I shall argue, these experimental films exploring the ecologies
of the ocean, the mountain and the forest (the Lofoten Islands and
Idaho’s Sawtooth Mountains, respectively), provide powerful voices
in the context of the current environmental degradation, drawing
attention to entanglements of biological, physical and technological
life. In particular, I would like to interrogate how the artists’ ecocinematic interventions reinvent the theme of animal hunt as a
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process of sensing, transmission and conversion of animal souls or
forces, made possible through a technical ensemble of human and
metallic components – electroplated copper sheets (Barney) or
parabolic microphones fed into recording devices (Biemann). Such
cine-aesthetics of forces is not so much depicted or represented but
dynamically enacted as a modulation, or a film, across different media:
spatial installation and soundscapes in Biemann or the sculptural
installations and copperplate engravings that accompany Barney’s
feature. I would like to conclude by proposing these cinematic
interventions, which affirm a more-than-human, or ahuman, modality
of time, as examples of the cinema of the future. This animist postcinema might be labelled a ‘third cinema’, in the sense of modulating
both the movement-image and the time-image.

Changes of Address: voice over and landscape in Long Distance

Richard O’Sullivan (Queen’s University, UK)
Long Distance is a 17-minute autobiographical essay piece, describing
the end of a relationship. It consists chiefly of still photographs
taken through the windows of a train traveling from San Francisco
to Chicago, during which this relationship came to an end. At least
two strands unwind as the film progresses: the line of images itself,
and the first-person voice-over unfurling over it (which is sometimes
shown onscreen as text). The image and the voice do not always
align precisely in meaning or tone, and they often keep only a
general – and not precise – pace with each other. In this paper, I shall
explore relations of voice-over, image, and text in the work. I shall
contextualise the film in relation to theories of the ‘excess’ in the
image that resists or complicates its central, intended significance.
These will include Roland Barthes’ concept of the third or obtuse
meaning, his notion of the punctum, and Kristin Thompson’s theory
of cinematic excess. I shall also consider how the film’s temporality
is complicated by these relations of image and voice. Along with its
forward progression in time, the film moves into the space of the
image, expanding chosen details, even as the voice-over continues on.
Linear temporality is complicated by detours and hesitations.
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MOSTRAS
DE FILMES

ABERTURA
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Trace Evidence

Susan Schuppli, Reino Unido, 2016, 52’
A trilogia Trace Evidence explora o aparecimento geológico,
metereológico e hidrológico de evidências nucleares secretadas no
arranjo molecular da matéria. Ela foca em três descobertas: de reatores
nucleares ancestrais numa mina de urânio do Gabão, em 1972; dos
contaminantes de Chernobyl numa usina da Suécia, em 1986; e de
isótopos Césio-137 da usina de Fukushima na ilha de Vancouver,
Canadá, em 2015.

Abertura
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Lignano Pineta

Anna Dabrowska, Itália/Holanda, 2020, 10’08
A cidade turística de Lignano Pineta foi projetada na forma de uma
espiral pelo arquiteto Marcello D’Olivo no período pós-guerra. Entre os
anos 1950-70, ela se tornou sítio para experimentações arquitetônicas,
com diversos prédios imitando formas orgânicas e racionalistas. O
fenômeno até hoje permanece desconhecido.

Plano Diretor
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A Cristalização de Brasília

Guerreiro do Divino Amor, Brasil, 2019, 7’17
Quarto capítulo do projeto de Atlas Superficcional Mundial,
A Cristalização de Brasília explora a ideia de um futuro como passado
petrificado. Num tempo geológico acelerado onde séculos se
cristalizaram em poucos anos na forma de uma cidade pela força
do racionalismo místico, que tem o poder de embalsamar ideias e
estruturas sociais para que se perpetuem para todo o sempre.
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Just Like Us

Jesse Mclean, EUA, 2013, 15’
A paisagem ordinária de lojas e estacionamentos aparece como
um palco perfeito para nostalgia, intimidade e mudanças radicais.
Celebridades vistas nesse ambiente são reduzidas a criaturas
vulgares. Um protagonista enigmático revela pequenos momentos
de subjetividade que penetram o filme como um contaminante,
evidenciando o paradoxo de conexão e pertencimento nos sistemas
que simultaneamente nos contêm e nos compreendem.

Plano Diretor
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CIDADES/FANTASMA

Kopacabana

Khalil Charif e Marcos Bonisson, Brasil, 2019, 13’33.
Filme-colagem sobre o bairro de Copacabana, combinando imagens
atuais e de arquivo (super8 e digital). Um trabalho experimental narrado
pelo poeta Fausto Fawcett e sonorizado pelo músico Arnaldo Brandão.
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Earthsatz

Dylan Cote & Pierre Lafanechère, France, 2019, 5’07
Talvez devêssemos contemplá-lo como o que de fato é: um universo
ficcional que imita aquele em que vivemos, desenvolvendo sua própria
autonomia.

Cidades/Fantasma
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Serial Parallels

Max Hattler, Hong Kong, 2019, 9’
Animação experimental que aborda as construções de Hong Kong
como se fossem película, aplicando técnicas de animação fílmica à
imagem fotográfica. A arquitetura característica da cidade, composta
por complexos de moradia que cobrem os horizontes, é reimaginada
como colunas paralelas de filmes.
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Triptych

Sergey Maslov, Russia, 2020, 3’25
Curta em três atos que reflete sobre a tentativa de visualizar
artisticamente as teorias e leis da astrofísica.

Cidades/Fantasma
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Spectrum

Jeroen Cluckers, Bélgica, 2019, 3’24
Um time-lapse de 1963 mostra os efeitos da poluição do ar ao longo de
um dia na baía de Santa Mônica, em Los Angeles. Uma interpretação
maquínica do arquivo original é dividida em faixas e reorganizada
temporalmente, produzindo um panorama que reflete o futuro incerto e
abstrato que temos pela frente.

Cidades/Fantasma
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Mei’ei (Ghost World IV)

Jerome Boulbes, Japão, 2019, 4’19
Luzes e sombras perdidas num claustro abandonado. Quarto filme da
série Ghost World, com música de Manuel Adnot.
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Abstract Horror

Franz Milec, República Checa, 2019, 19’13
O futuro sombrio já está entre nós, basta investirmos nas correntes
de decadência e disrupção. Abstract Horror é um ensaio especulativo
animado abordando novas formas de ideologia tecnologicamente
mediadas. O filme reflete sobre o pensamento do dito movimento
neorreacionário, composto primariamente por visionários do Vale do
Silício. Seu horror abstrato pode ter uma forma muito específica.

Cidades/Fantasma
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O ESGOTAMENTO
DO POLO EMISSOR

She Can Run, She Can Hide

Victoria Vanderpool, EUA, 2020, 8’25
Vermelho vivo, amarelo opulento, azul profundo e outras paletas vivas
expressam a teatricalidade e intensidade desse “filme B”. A obra
ironiza os clichês de gênero presentes no cinema de horror, misturando
diversas mídias, filme e vídeo, digital e analógico, internet, cinema,
psicodelia e música pop.
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The Philosophy of Horror (Part I): Etymology
Péter Lichter, Hungria, 2019, 8’

Adaptação abstrata do livro homônimo de Noël Carroll em sete partes.
Emprega cenas em 35mm dos filmes A Hora do Pesadelo I e II degradadas
e pintadas à mão. A tactilidade das imagens do filme putrefato e dos
corpos dos personagens chama a atenção para o processo de percepção
de maneira a dissipar as barreiras entre o eu e o outro, humano e não
humano, corpo e natureza.

O Esgotamento do Polo Emissor
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CAN’T ANSWER YOU ANYMORE (ON FACES)
Matt Whitman, EUA, 2019, 2’20
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On clear day you can see forever
Ian Haig, Australia, 2019, 2’40

Falsa cobertura de notícias 24h, nenhum apresentador, nenhuma
reportagem urgente, nenhuma informação, nenhuma entrevista, tudo
é reduzido a carne e vísceras. Uma conexão implícita entre a paisagem
midiática e nossos corpos, que se misturam cada vez mais ao mundo
eletrônico.

O Esgotamento do Polo Emissor
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swiping compressed filtered love (et
enfin, permettre l’incontrôlable)
Marie-Eve Levasseur, Canadá, 2019, 11’53

O smartphone constitui uma ferramenta essencial na formação de nossa
personalidade. Redes sociais e aplicativos de encontro, cada qual com
suas estratégias particulares de autoexpressão, têm um efeito profundo
em nossos processos de formação identitária e no modo como nos
aproximamos uns dos outros.

58

BESIDES THE SCREEN 2020

Even Asteroids Are Not Alone

Jón Bjarki Magnússon, Islândia, 2018, 17’11
No universo vasto e hostil de New Eden, não é possível confiar em
ninguém. Como fazer amigos na vastidão do espaço? Reunindo
as experiências de quatorze jogadores de Eve Online, revelamos a
capacidade íntima dos jogos on-line de criar comunidades e encurtar a
distância entre nós.

O Esgotamento do Polo Emissor
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HÁ MUNDO EM
ABUNDÂNCIA
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Breakdown

Daren Kendall, EUA, 2020, 6’55
Este trabalho é parte das MonkeyWrench Sessions, uma série de
intervenções arquitetônicas e eventos eletroacústicos realizados
em colaboração com artistas de diversas áreas. No espírito do
projeto, o vídeo reflete sobre a transformação da imagem e do som,
representando a emancipação do próprio espaço.

Há Mundo em Abundância
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Persistent Disturbance

Laurien Bachmann & Sebastian Six, Áustria, 2019, 7’55
Três meses de viagem absurda pela América do Sul. A cada parada,
os artistas criavam uma pequena performance: um deles corre
pelas paisagens dos Andes tocando incansavelmente uma buzina,
produzindo o escaneamento acústico de cada lugar.
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Two

Vasilios Papaioannu, EUA, 2018, 8’04
Dois realizadores buscam criar um arquivo sonoro para projetos futuros.
Ela grava sons ambientes, ele filma os lugares por onde passam. Essa
conversa – entre som e imagem, estações por vir, paisagens naturais e
alteradas, homem e mulher – deslancha um dueto entre o vídeo-diário
e a gravação de campo, um arquivo das possibilidades hibernando a
cada momento.

Há Mundo em Abundância
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Al Bahr

Fairuz Ghammam, Tunisia, 2018, 16’32
Cinema sensorial do tipo mais puro. Um plano-sequência de outro
mundo, de um espaço tão vasto quanto claustrofóbico, tão selvagem
quanto quieto, tão controlado quanto descontrolado. Renda-se e se
deixe levar: qualquer resistência é inútil.
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18

Mikhail Zheleznikov, Russia, 2019, 18’
Um breve documentário sobre unidade e separação.

Há Mundo em Abundância
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BUSCA DE IMAGEM
REVERSA

Power Trip

Christopher Boulton, EUA, 2018, 10’
Em 1968, o escritório de Charles e Ray Eames produziu duas
adaptações cinematográficas do livro Cosmic View: The Universe in
40 Jumps, que explora o espaço sideral e o nosso interior em diversas
ordens de magnitude. Power Trip investiga como essas ideias evoluíram
ao longo dos anos e evoca o maravilhamento de nos ver à distância e
por dentro da primeira vez.
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Reproduction Interdite

Johannes Binotto, Suíça, 2019, 4’53
O que há para ver quando os personagens nos dão as costas? Ao
esconder rostos, essas imagens nos dirigem a uma outra presença,
simultaneamente familiar e estranha: um espaço que carregamos
conosco, mas nunca podemos encarar sem auxílio óptico. Nessa parte,
nos tornamos estranhos a nós mesmos.

Busca de Imagem Reversa
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Hard

Sasha Ihnatovich e Jasmina Mustafić, Eslovênia, 2019, 5’50
Uma exploração da ética e estética do prazer.
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Which Image

Carla Miguelote, Brasil, 2018, 13’30
Com base em sua própria experiência, a diretora reflete criticamente
sobre as imagens de ejaculação feminina, denunciando o discurso
predominantemente masculino acerca da sexualidade da mulher.

Busca de Imagem Reversa
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Recoding Art

Bruno Moreschi e Gabriel Pereira, Holanda, 2019, 14’32
O pesquisador Gabriel Pereira e o artista Bruno Moreschi criaram
uma plataforma que emprega sete sistemas de Inteligência
Artificial comerciais para analisar a coleção do Van Abbemuseum.
Os resultados revelam glitches, erros e leituras inesperadas – mas
também como os algoritmos submetem a subjetividade artística à
lógica capitalista. Por trás de tudo estavam os trabalhadores invisíveis
do Amazon Mechanical Turk.
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Cirkut/Canadettes

Sara Angelucci, Canadá, 2019, 10’32
Por muitos anos, uma fotografia com 60 mulheres em trajes
tradicionais esteve pendurada no lobby da casa de Sara Angelucci.
O filme desembrulha as várias camadas dessa imagem por meio de
pesquisa de arquivo, abrindo uma janela para o momento em que
ela foi tirada. A narrativa explora as atitudes do período, os desejos
e os mistérios que a fotografia instiga. Imagem: Canadian National
Exhibition, Toronto.

Busca de Imagem Reversa
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ARQUIVOS NACIONAIS

Searching for the Perfect Gentleman
– an investigative journey
Lena Windisch, Alemanha, 2019, 9’55

Documentário que acompanha a busca midiática por um pôster
de barbearia africano. A obra mostra como as fronteiras entre
originalidade e reprodução se fundem num mundo em que tudo pode
ser remixado e reimpresso facilmente. Uma história em camadas sobre
confiança, persistência e interconexão num mundo globalizado.
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2006 The Only Year That I Remember
Alberto Van den Eynde, Espanha, 2019, 14’10

Verão, 2019. Eu e minha família retornamos a dois lugares
quintessenciais de minhas férias de infância. No caminho, me pergunto
por que não temos vídeos dessas viagens, de quando eu e Jorge
éramos crianças e o rádio tocava “Los 40”. Teria que ser eu, anos mais
tarde, a usar a velha câmera de meu pai e recuperar essas imagens que
nunca existiram. Como se estivéssemos de volta a 2006.

Arquivos Nacionais
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At Home But Not At Home

Suneil Sanzgiri, India, 2019, 10’15
Uma exploração ensaística de identidade, cinema e libertação por meio
de entrevistas de Skype com meu pai, tendo crescido sob a dominação
Portuguesa na Índia. Empregando diversos modos de ver a distância,
o filme questiona a construção da memória por meio da imagem em
movimento.
Arquivos Nacionais
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We Love Me

Naween Noppakun, Tailândia, 2017, 13’18
O tempo e o espaço altamente comprimidos em que todas as imagens
sobreviventes da memória persistem. Elas são reunidas num andamento
inspirado pela rápida urbanização de Bangkok e a coreografia
tradicional tailandesa, uma história sobre política, gênero e amor no
país – nos afastamos apenas para nos encontrarmos novamente.
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7FF On¢idia

Ж, Brasil, 2017, 8’12
Na antiga China, a pele do tigre representava “mudança contínua”.
No mundo maia, as constelações podiam ser lidas no couro do Jaguar:
uma dança do cosmos. Fluxos se encaixam no filme: plantas pintadas,
“7 pancadas”, onça pantera, onças de peso, “aranha dourada”.
Matéria-energia-informação em deriva. Comunicação paralela, maisvalia do código. Commodities, bitcoins, montanhas de dados. 7FF
on¢idia: impossibilidade real no capital da vida.

Arquivos Nacionais
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SWALLOWING TIME
“[…] são as fronteiras em que o social encontra o geológico,
o inorgânico, o inumano, que estão em negociação”
Sean Cubitt

Nos encontramos vivendo numa linha tênue entre espaços on-line e
off-line, que podemos entender como os lugares físicos que habitamos
diariamente, como nossa casa, nossa escola e a cidade em que
vivemos, e aqueles que só podemos habitar como entidades virtuais,
como as redes sociais, as comunidades on-line e a internet como um
todo. Subscrevo a ideia de Nathan Jurgenson de que ambas, a vida online e a off-line, são igualmente reais porque as decisões que tomamos
têm consequências diretas que afetam ambos os espaços. Vida on-line
e offline são complementares na construção de nossa identidade e das
relações que temos com xs demais.
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Com o advento de cidades em lockdown e de uma série de afeições
interconectadas pela tela, deveríamos reconsiderar não apenas
nossas interações com outros humanos mas também com outras
entidades não humanas. Como propõe Sean Cubitt, é preciso criticar
a “acumulação obsessiva de tudo” que a humanidade tem para com
os recursos finitos da terra tendo em vista o excesso de produção
e o amor que temos pelo “digital”. Agora é hora de analisar, filtrar,
interpretar e repensar nosso foco sobre o uso de dispositivos e
plataformas, readequando nossas necessidades e compreendendo seu
impacto em escalas micro (nossos corpos), pequenas (nossos afetos
imediatos), médias (nossas comunidades) e grandes (nosso planeta).
Essa seleção de vídeos pretende visualizar, por meio do olhar de cinco
artistas, as formas como as tecnologias – com sua estética e seus
discursos – impactam as diversas camadas que cercam nossa existência.

Programa especial curado por Doreen Rios

Swallowing Time
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#IWantToBeACyborg

Fabiola Larios, México, 2019, 1’15
Coberta de cabos, conectada à internet e ao telefone, tentando ser
(parcialmente) humana, mas querendo ser um robô, só que não aqueles
dos filmes que querem ser humanos.

80

BESIDES THE SCREEN 2020

En lo Virtual

Fabiola Larios, México, 2018, 3’38
Uma mulher que não consegue encarar o fato de não ser popular nas
redes sociais. A obsessão pelo Facebook se desenvolve numa fonte
constante de infelicidade.

Swallowing Time
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EXIsT

Mónica Delori, México, 2016, 5’
Vida, morte e autodescoberta são temas que permeiam essa
exploração da intimidade da artista, que busca comunicar seus
sentimentos mais obscuros por meio da sua obra. Sutilmente, EXIsT cria
condições para discutirmos como as mídias sociais influenciam nossas
interações com o mundo dito real.
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O rio escapa

Eduardo Makoszay Mayén, México / Brasil, 2019, 9’36
As cosmotécnicas inerentes à terra fluem através de sua superfície
porosa na forma de um rio vermelho.

Swallowing Time
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Sueño de casa

Amauta García, México, 2018, 4’51
Se uma casa materializa o tempo investido na sua compra ou
construção, esses fragmentos representam duas décadas da minha
vida. Os modelos são pisos de apartamento cujas paredes mais altas
constituem a parte que pude comprar. Esculturas são produzidas in situ
em vizinhanças que sofrem de especulação imobiliária. O vídeo mistura
propagandas com renders baseados nos meus sonhos.
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Terra Incognita

Juan Covelli, Colômbia, 2019, 8’35
Desde a sua criação, jardins botânicos, zoológicos e museus de história
natural têm servido para propagar a noção de exotismo e alteridade no
inconsciente europeu. Conforme novas tecnologias se desenvolvem, as
expedições voltam à moda. Como os novos mundos serão colonizados
no século XXI?

Swallowing Time
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NATUREZA INQUIETA

Primitive Geometry

Alper Durmaz, Turquia, 2018, 2’11
Num mundo surreal, um fluxo de movimento não caótico é
apresentado de forma impressionista. O mundo nunca está parado. Há
uma ordem em movimento.
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Skinned

Francesca Fini, 2018, 7’24
Colagem dadaísta que joga com o conceito de identidade, elaborada
por meio de selfies impossíveis tiradas pelos personagens de obrasprimas da história do retrato. O que há sob a pele, esfolado pela
radiação tóxica dos telefones celulares? O que teria Leonardo da Vinci
ou Andy Warhol feito com esse aparelho maligno?

Natureza Inquieta
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Pesste

Federico Lamas, Argentina, 2019, 3’
Vídeoclipe para o artista canadense RAMZi baseado em um set de
VJing que explora os temas do poder, do desejo e do consumo.
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Violent Equation

Vassilis Konstandopoulos, Grécia, 2019, 5’
Ouse não ser diferente. Uma sociedade totalitária força coisas distintas
a se igualarem. A ignorância produz medo, e a inveja invoca a violência.
A mentalidade fraca das pessoas medíocres governa tudo. Inspirado na
arte de Costis Georgiou.

Natureza Inquieta
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The Gods of Tiny Things

Deborah Kelly, Australia, 2019, 5’22
Trabalho colaborativo de animação por colagem comissionado para o
Bundanon’s Siteworks Festival, produzido durante residência artística no
Riversdale Education Centre. Sons e imagens que refletem sobre a vida
ameaçada num planeta em transição climática. Especulamos a respeito
de reprodução assexuada, insurreição queer.
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.MP4

Kadavre Exquis, França, 2019, 3’34
.MP4 é um curta sobrÙQÁ5124 framEE5——————————————
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Angklung Life

Theo Scott, Reino Unido, 2019, 5’51
Uma tribo neoprimitiva invoca um ser interdimensional para vislumbrar
o futuro da humanidade.
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Loor-Leigh Woods

Theo Scott, Reino Unido, 2019, 5’51
Heterotopia digital criada junto com o coletivo de Arte e Aprendizado de
Máquina Datagrama e o artista Gwilym Sainsbury. O trabalho representa
um espaço fantástico baseado nos bosques de Bristol, e explora noções
de inconsciente coletivo, panspermia e a obra de Paul Stamets.

Natureza Inquieta
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Obstacle

Arnaud Laffond, França, 2016, 1’24
Como o material e o objeto tomam forma. Animação
desenvolvida durante a residência POSTmatter, em que o
artista explorou novas estéticas e novas arquiteturas.
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The FlatNet

Mikhail Maksimov, Russia, 2020, 20’
Na tela do cinema está um telefone. A câmera se aproxima lentamente
desse telefone. A audiência observa.

Natureza Inquieta
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EXPOSIÇÃO

Programa de vídeo 1

The scar of the earth

Macha Ovtchinnikova, France, 2020, 10’57
I follow the tracks of my great-great-aunt in Kiev. My mother tells her
story, her tragic death and reveals a dramatic part of the history of the
Holocaust.
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Two

Rui Mourão, Portugal, 2020, 40’34
A shamanic journey is presented in an oneiric succession of double
images between reality and fiction. From darkness, poetic layers of
meaning are evoked through different spaces, times, relations, contexts,
actions, and beings. This happens in a field of experimentation between
art as ritual and ritual as art: doing dumpster diving, creating enigmatic
computer games, connecting with Huni Kuin aesthetics in Amazonia,
dancing in a museum to resignify Amerindian mummified bodies,
emptying house walls at a farewell party in Lisbon, playing with a child
in Sweden, following two ex-boyfriends traveling in Italy or walking
around an artist’s studio.
Programa de vídeo 1
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Programa de vídeo 2

Measurability

Daniel Pinheiro, Portugal, 2020, 16’
Performed in front of a computer, the work aims to use the body and a
measuring tool to create movement within the screen. The implications
of movement allow for a displacement that is a perceptional folding
of the screen onto the physical space, juxtaposing the ‘psychological
squeeze’ with the ‘physical assault on the mechanism’ to comment
on both from within. Considered a ‘virtual window’ that expresses the
way we interact and perform ourselves in contemporary society, the
screen becomes the intermediary of a situation between the self and its
extension within the digital sphere.
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Guardians of the Night

Eleonora Diamanti & Alexandrine BoudreaultFournier, Italy, 2020, 15’
Guardians of the Night is an experimental and sensorial short-length
ethnographic film about the cyclical and spontaneous life activities
that emerge at nighttime in Guantánamo, Cuba. The film engages
with the synesthetic aspect of practices associated with the night in
Cuba, from the post-revolutionary guardia sessions of neighborhood
night watching, to nocturnal activities related to technology, media
infrastructure, and nighttime economy. The senses are at the center
of the night experience along with reduction of visibility. This creates
a perfect focus to reinvigorate discussion and promote an innovative
approach around sensory visual ethnography, in a time when audiovisual methods generally remain marginal within social sciences, and
the idea of multisensorial anthropological film is often criticized for not
being able to fully capture the sensorial world.

Programa de vídeo 2

101

102 BESIDES THE SCREEN 2020

Snakes & Ladders

Daniel & Clara, UK, 2019, 32’
The latest instalment in Daniel
& Clara’s ongoing Studio Diary
Series, which so far consists of 103
experimental short films exploring
the possibilities of moving image
as an art form, Snakes & Ladders
is an experimental video essay
responding to the films and
writing of Laura Mulvey and
Peter Wollen. Initially inspired
by a visit to an exhibition at the
Peltz Gallery which gathered
together archive materials
relating to Mulvey/Wollen’s
work, this film focuses on the
relationship between theory and
practice and how theory informs
the strategies and structures
of their films. A particular focus
on the relationship between
camera, subject, spoken word,
text and dialogue is explored.
Favouring formal experimentation
over conventional essay and
documentary formats, Daniel &
Clara employ many of the ideas
and filmmaking techniques of
Mulvey/Wollen but reconfigured
through the lens of their own
practice.

Programa de vídeo 2
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Programa de vídeo 3
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Long Distance

Richard O’Sullivan, UK, 2017, 17’37
Long Distance is a 17-minute autobiographical essay piece, describing
the end of a relationship. It consists chiefly of still photographs taken
through the windows of a train traveling from San Francisco to Chicago,
during which this relationship came to an end. At least two strands
unwind as the film progresses: the line of images itself, and the firstperson voice-over unfurling over it (which is sometimes shown onscreen
as text). The image and the voice do not always align precisely in
meaning or tone, and they often keep only a general – and not precise –
pace with each other.

Programa de vídeo 3
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Rusty Odyssey – I

Yeon Sung, Korea, 2020, 14’25
Rusty Odyssey depicts the colonial faces of three copper coins (VOC
Duit, Japanese Sen, and Euro coin) tracing their guilty chronicle from
the 18th century till the present day in the Netherlands, Japan, and
Korea. Transcending time and territories, the film cuts the temporal
dimension of the geographies where the coins were born and follows
the transformation of the monetary material as vitalized by capital. Rusty
Odyssey reveals the colonial phantom behind the faces of the coins
through the sites in which history is staged. The fluctuating heartbeat of
copper—an inheritor of colonial capitalism—still lives on.
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Tom & Thelma

Piotr Piasta, Poland, 2015, 13’02
Tom & Thelma comes from the series The Realm of Forgotten Existence,
about aging in rural communities in the Scottish-English border town of
Berwick-upon-Tweed, nearby areas, and Lindisfarne Island, combining
oral history interviews with archive material and new film footage.
The installation unveils an unexpected point of convergence in which
different human experiences share a consistent existence. While the
images in the videos reveal a landscape that often seems unchanged,
the narrative reveals fragments of forgotten stories and traditions,
skills and working lives no longer of value today. By deconstructing
the historical gaze on the reality, Piotr Piasta recontextualizes not only
memory and present experience, but also questions the ephemeral
nature of our perceptual process.

Programa de vídeo 3
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Programa de vídeo 4
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ARTIFACT (circa 2006)

Kirk Tougas, Canada, 2020, 64’
Consider a world where all human communications are represented by
numbers, a digital world. Imagine a future archaeologist finding a DV
cassette from hundreds of years ago (a real found object, circa 2006,
full length and uncut). Imagine trying to decode this ancient digital
object, codecs unknown, obsolete, hardware long lost. Crack the code?
Available algorithms scan, databases compare, construct, deconstruct,
reconstruct the artifact. 2006, the dawn of self-by-numbers, digitized
identity. What human fragments, fugitive narratives, remain?
Do we have a future history?
What will the algorithms decide?

Programa de vídeo 4
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V[R]ignettes: A Microstory Series
Mez Breeze, VR microstories, 2019

Originally titled A Million and Two, V[R]ignettes is a series comprised
of virtual reality crafted microstories. Each individual microstory, or
vignette, is designed to encourage a kind of “narrative smearing”.
This narrative smearing encourages a rethink of the norms governing
traditional interactive storytelling techniques, where narrative
building blocks are truncated and mutated into “smears” (kinetic
actions and mechanics/collage-like layered building blocks/visual
distortions/two-tiered text annotations) which requires a reader to
make active interactive choices in order to navigate each microstory
space (storybox). Each storybox contains a microstory that uses both
emotive language and such narrative smears to evoke a sense of
disquiet, reflection and story development in the audience, where
spatial technology is key. V[R]ignettes: A VR Microstories Series is
a work produced under the banner of Extended Reality Literature
which captures my growing passion with making new types of Spatial
Computing Storytelling and Virtual Reality Literature accessible, as
well as embodying social commentary. Just as VR Literature can work
to extend and explore the creation of accessible electronic literature
beyond the text-centric to truly encapsulate the haptic and the
spatially-oriented, V[R]ignettes: A VR Microstories Series illustrates how
XR projects can act as relevant social commentary at a time when it is
sorely needed.
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Incertezas_caminhada

Coletivo Telemusik, audiovisual installation, 2020
Incertezas_Caminhada is a video installation that discusses recent
episodes of violence against indigenous populations, destruction,
burning, and deforestation taking place in the Amazon region, in Alter
do Chão and in the Cerrado of the Brazilian Midwest. It derives from
the audiovisual performance Incertezas. In this installation version, we
incorporated recent research on sonic and visual language continuing
the compositional investigation already in practice. We developed
further the overlapping generative sound textures and the feeling of
retina persistence and opacity in the videos, reinforcing the continuous
dramaturgical flow that oscillates between saturation and repetition.
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Light and Shadow

Tiago Cruz, audiovisual installation, 2020
Light & Shadow is a two-channel piece that uses algorithmic
manipulation to produce and explore an audiovisual universe on the
border between the private and the public, intimacy and exposure,
inside and outside. Establishing a direct relationship with the concepts
of privacy and intimacy, in a reflexive attitude, the text presents the
context and process of the project development.
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Double Agent

Simon Biggs, interactive augmented environment, 2018
Double Agent is an interactive augmented environment,
commissioned by the Museum of Discovery (MOD), Adelaide
(premiered as part of the MOD.ify exhibition, May 10, 2018). People
physically interact with two projected virtual ‘agents’ within a largescale three-dimensional projection. The agents are composed from
hundreds of small elements that are both drawn to and repelled by
the movement of human bodies in the installation space, visualised as
complex tensile and fluid structures. One agent (the lower) interacts
directly with people in the installation space. The other agent (the
higher) interacts with a simulated human which has learned how to
dance. Employing many hours of dance data, acquired through the
motion capture of dancer’s improvising within Double Agent, the
agent has, through the use of machine-learning algorithms (a Long
Short-Term Memory Recurrent Neural Network), developed the ability
to improvise its own dance movements, responding to the presence of
viewers who co-habit the installation space.
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Robalo em Prato Inflamado

Dudu Tsuda, sound installation, 2019
A series of pieces / sound installation that questions the growing
devaluation of life in face of the financial market, manifested in the recent
environmental catastrophes and the systematic dismantling of social and
human rights. Seabass in a flamed dish discuss the environmental and
social impact caused by oil spills on the beaches of northeastern Brazil.
Living in warm waters of the northeastern Brazilian coast and mating in
the mouths of rivers and mangroves, the seabass [robalo] was one of the
species most affected by the contamination. Scientists estimate that the
contamination could make the fish inedible, causing irreversible damage
to the local economies that live from fishing and seafood trade. Due to
the high price of the seabass, its trade is extremely important for coastal
municipalities and villages. The fish is consumed abundantly in the
Brazilian southeast, in Europe, in Japan, and in the USA, and a decrease
in its population and/or a limitation in its fishing would bring the end of
countless jobs and companies that constitute its extensive product chain.
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They built the widened coral reef

Mark Tholander, audiovisual installation, 2020
In They built the widened coral reef, we find ourselves in an unnamed
compound with a group of co-workers, engaged in conversations
balancing between the intimate, unseen, latent and public smalltalk. It seems that there is constantly something unsaid hidden in the
conversations, something which has already happened and something
which is still about to happen. Only when something disruptive enters
the narrative, like a parasite, does disorientation arise.
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Digital Fossil_Corrupt Galatian
Milos Peskir, video installation, 2020

The evolutionary closeness of humans and digital artefacts is the
aesthetic/ontological base for the concept of Digital Fossil. Corrupt
Galatian represents the struggle for life of a/v elements – the physical
fragility of digital material and human perceptive adaptation –
understanding the abstract language. Facing the echoes of our digital
remains, from self corrupt to self culturcide, brings the affinity for inner
values over physically fragile identities.
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