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Relação de Vídeos – O Corpo na Arte Contemporânea Brasileira  
CDR/Videoteca Itaú Cultural 

 
 
 
 
 Artistas brasileiros / Obras, Performances e Videoperformances 
 
 
FV1401 
ESCULTORES brasileiros do século XX. Direção Olívio Tavares de Araújo. São Paulo: s.n., 
199-?. 1 fita de vídeo, 30 min, NTSC, son., color., VHS. 
 

Documentário. Breve panorama da escultura brasileira do século XX. O vídeo foi produzido para 
a exposição Escultura Brasileira: Perfil de uma Identidade, realizada em 1997 no Banco 
Interamericano de Desenvolvimento, BID, em Washington, Estados Unidos. 

 
Assuntos: Lygia Clark, Hélio Oiticica, Maria Martins 
 
 
FV136 
LYGIA Clark: memória do corpo. Direção Mario Carneiro. Rio de Janeiro: Rioarte, 1993. 1 fita 
de vídeo, 31 min, NTSC, son., color., VHS. (Rioarte Vídeo - Arte Contemporânea) 
 

Documentário. A artista plástica Lygia Clark mostra o uso dos objetos relacionais em seu trabalho 
como terapia corporal. Utiliza sacos plásticos, pedras, estopa, areia etc., que adquirem significado 
no momento em que estabelecem contato corporal com as pessoas. 

 
Assunto: Lygia Clark 
 
 
FV1435 
O MUNDO de Lygia Clark. Direção Eduardo Lins Clark. Rio de Janeiro?: s.n., 1973. 1 fita de 
vídeo, 25 min, NTSC, son., color., VHS. 
 

Documentário. O filme apresenta as proposições e idéias de Lygia Clark, que lidam com a 
fronteira entre arte e terapia por meio de depoimentos da própria artista e dos registros de suas 
experiências com os objetos: Óculos, Diálogo: Óculos, Respire Comigo, Pedra e Ar, Água e 
Conchas, Estrutura Cega, Rede de Elástico e Diálogo de Mãos. 
 
FITA SOMENTE PARA CONSULTA LOCAL 

 
Assunto: Lygia Clark 
 
 
FV1297 
H.O. Supra Sensorial. Direção Katia Maciel. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, 1997. 1 fita de vídeo, 32 min, NTSC, son., color., VHS. 
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Documentário. Panorama da produção do artista carioca Hélio Oiticica com destaque para as 
obras de natureza sensorial. O filme é dividido de acordo com as fases de produção do artista: 
Metaesquemas, Monocromáticos-Invenções, Relevos Espaciais, Grande Núcleo, Bólides, 
Parangolés, Tropicália, Éden e Ready-Constructible. As obras são apresentadas com fragmentos 
de textos e músicas escritas pelo próprio artista. 
FITA SOMENTE PARA CONSULTA LOCAL. 

 
Assunto: Hélio Oiticica 
 
 
FV1388 
HÉLIOPHONIA. Direção Marcos Bonisson. Rio de Janeiro: s.n., 2002. 1 fita de vídeo, 17 min, 
NTSC, son., color., VHS. 
 

Documentário. O vídeo reúne filmes e fotos feitos por Hélio Oiticica, incluindo seus heliotapes 
(fitas em que o artista discorre sobre seu trabalho). Há também imagens de Hélio Oiticica feitas 
por Neville D'Almeida, Ivan Cardoso, Andreas Valentim, Rogério Sganzerla e César Oiticica Filho. 

 
Assunto: Hélio Oiticica 
 
 
FV1389 
30 mestres da pintura no Brasil. Direção Carlos Alberto Vicalvi. São Paulo: Rede SescSenac de 
Televisão, 2001?. 1 fita de vídeo, 30 min, NTSC, son., color., VHS. (Visões do mundo) 
 

Documentário. Na exposição Trinta Mestres da Pintura no Brasil, realizada no Masp em 2001, o 
curador da mostra, Luiz Marques, destaca a importância da pintura brasileira entre 1835 e 1945 
(ênfase na produção do século XIX) e dos artistas representados. 

 
Assunto: Flávio de Carvalho, Antonio Manuel 
 
 
FV783 
DAS PAREDES às telas. Dos porões às praias. Direção Reginaldo A. Figueiredo. São Paulo: 
TV Cultura - Fundação Padre Anchieta, 1989. 1 fita de vídeo, 30 min, NTSC, son., color., VHS. 
(História da Arte no Brasil) 
 

Documentário. Apresentação de obras e fases de alguns artistas que iniciaram a carreira como 
pintor de parede: Flávio de Carvalho, Alfredo Volpi, Rebolo, Zanini, Bonadei; alusão ao Núcleo 
Bernardelli, do Rio de Janeiro, também formado por artistas sem mestres, interessados na 
renovação da linguagem pictórica e no domínio dos recursos técnicos. Análise de obras de alguns 
dos seus seguidores, como Milton da Costa e José Pancetti. 

 
Assunto: Flávio de Carvalho 
 
 
FV1236 pt.1  
ART<E> TECNOLOGIA.BR: 1959>1989 (programa 1). Direção Walter Silveira. São Paulo: 
Philbus, 2002. 1 fita de vídeo, 50 min, NTSC, son., color., VHS. 
 

Documentário. A fusão da arte e da tecnologia na produção artística contemporânea no Brasil, 
entre 1959 e 1989, desde as obras de arte cinética de Abraham Palatnik até a expansão da 
videoarte na década de 1980. Comentários do pesquisador de arte e tecnologia Arlindo 
Machado e das historiadoras da arte Cacilda Teixeira da Costa e Cristina Freire. Depoimentos dos 
artistas plásticos Abraham Palatnik, Luiz Sacilotto, Julio Plaza e Moyses Baumstein, dos 
compositores Conrado Silva e Jorge Antunes e do poeta Augusto de Campos. 
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Assunto: Flávio de Carvalho, Ivald Granato, José Roberto Aguilar, Guto Lacaz, Hudinilson, Mario 
Ramiro, Letícia Parente, Paulo Herkenhoff, Anna Bella Geiger, Waldemar Cordeiro, Vicente de 
Mello 
 
FV1236 pt.2  
ART<E> TECNOLOGIA.BR: 1989>2001 (programa 2). Direção Walter Silveira. São Paulo: 
Philbus, 2002. 1 fita de vídeo, 50 min, NTSC, son., color. 
 

Documentário. A fusão da arte e tecnologia na produção artística contemporânea no Brasil, entre 
1989 e 2001, destacando a música contemporânea, a produção brasileira de videoarte, artistas 
que fundem arte e ciência em seus trabalhos e outros que fazem uso da informática. 
Comentários do pesquisador em arte e tecnologia Arlindo Machado, do crítico Sérgio Brissac 
Peixoto e dos artistas Ricardo Barreto, Fernando Iazzetta, Flo Menezes e Conrado Silva. 

 
Assunto: José Roberto Aguilar, Guto Lacaz, Artur Barrio, Paulo Bruscky, Mario Ramiro, Letícia 
Parente, Simone Michelin, Waldemar Cordeiro 
 
 
FV835 
A MAGIA do real. Montagem Paulo Cristino. São Paulo: RTC - Rádio e Televisão Cultura, 
1989. 1 fita de vídeo, 30 min, NTSC, son., color., VHS. 

 
Documentário. O realismo, característico da terceira fase do modernismo brasileiro, é 
representado por artistas das décadas de 1950 e 1960 e pelo realismo mágico de Wesley Duke 
Lee e seus contemporâneos. 

 
Assunto: Wesley Duke Lee 
 
 
FV1256 
WESLEY Duke Lee: o artesão de ilusões. Direção Zezo Cintra, Carlos Alberto. São Paulo: Rede 
SescSenac de Televisão, ca.2000. 1 fita de vídeo, 22 min, NTSC, son., color., VHS. (O mundo da 
arte) 

 
Documentário. O artista Wesley Duke Lee comenta sua trajetória, seu processo de criação e suas 
influências, destacando a série O Filiarcado, de 1999, em que se apropria de desenhos 
renascentistas para discutir contexto histórico. 

 
Assunto: Wesley Duke Lee 
 
 
FV1239 
NELSON Leirner: (des)construções). Direção Sarah Yakhni. São Paulo: Rede SescSenac de 
Televisão, 2002?. 1 fita de vídeo, 22 min, NTSC, son., color., VHS. (O mundo da arte) 
 

Documentário. A trajetória artística de Nelson Leirner é discutida pelo crítico de arte Tadeu 
Chiarelli e pelo próprio artista na exposição Nelson Leirner: Arte e Não Arte. Nesta mostra, o 
artista apresenta e confronta sua produção antiga com a atual. 

 
Assunto: Nelson Leirner 
 
 
IC ACB FV15 
TRAJETÓRIA da luz na arte brasileira por Paulo Herkenhoff. Direção Alex Gabassi. São 
Paulo: Itaú Cultural, 2001. 1 fita de vídeo, 56 min, NTSC, son., color., VHS. 
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Visita realizada pelo curador Paulo Herkenhoff à exposição Trajetória da Luz na Arte Brasileira, 
apresentada pelo Itaú Cultural de maio a setembro de 2001. A mostra traçou amplo panorama 
da utilização da luz como recurso artístico em obras de 133 artistas, concebidas entre os séculos 
XIX e XXI. 

 
Assunto: Lygia Clark, Hélio Oiticica, Nelson Leirner, Guto Lacaz, Cildo Meireles, Lygia Pape, 
Paulo Herkenhoff, Waldemar Cordeiro, Rosângela Rennó, Amélia Toledo 
 
 
FV1308 
ANNA Bella Geiger: uma poética contemporânea do espaço. Direção Mario Carneiro. Rio de 
Janeiro: Rioarte, 1999. 1 fita de vídeo, 16 min, NTSC, son., color., VHS. (Rioarte Vídeo - Arte 
Contemporânea) 
 

Documentário. O registro da trajetória da artista Anna Bella Geiger, realizado pelo pintor, 
gravador e cineasta Mario Carneiro. Pontuado por trechos de Cecília Meireles, Mircea Eliade, 
Oswald de Andrade, Mário Pedrosa, traz comentários dos críticos Fernando Cocchiarale, Luiz 
Interlenghi e da própria artista. 

 
Assunto: Anna Bella Geiger 
 
 
FV021 
ANTONIO Manuel: anônimo e incomum. Direção Rogério Sganzerla. Rio de Janeiro: Rioarte, 
1990. 1 fita de vídeo, 15 min, NTSC, son., color., VHS. (Rioarte Vídeo - Arte Contemporânea) 
 

Documentário. Apresentação do trabalho do artista Antonio Manuel. Questiona-se o papel da 
arte contemporânea no Brasil. 

 
Assunto: Antonio Manuel 
 
 
FV067 
LITOGRAFIA: a pedra e a arte. Direção Daniel Brazil. São Paulo: Núcleo de Vídeo de Santo 
André, 1993. 1 fita de vídeo, 19 min, NTSC, son., color., VHS. 
 

Documentário. Apresenta o processo de impressão realizado pelo mestre Roberto Gyarfi para as 
litogravuras de renomados artistas brasileiros. 

 
Assunto: Ivald Granato 
 
 
IC EA FV01 
AGUILAR. Direção Luiz Claudio Lins. São Paulo: Itaú Cultural, 1993. 1 fita de vídeo, 11 min, 
NTSC, son., color., Betacam. (Encontros) 
 

Documentário. A pluralidade do artista plástico performático Aguilar. O artista paulistano nasceu 
em 1941, desenvolveu um trabalho inquietante, influenciado pela pop art. Inovador, acrescentou 
à pintura outros meios de expressão. Também é videomaker e músico. 

 
Assunto: José Roberto Aguilar 
 
 
IC PAL FV01 
AGUILAR (palestra). São Paulo: Instituto Cultural Itaú, 1992. 1 fita de vídeo, 120 min, NTSC, 
son., color., VHS. 
 



 5 

Palestra com o artista plástico Aguilar. 
 
FITA SOMENTE PARA CONSULTA LOCAL 

 
Assunto: José Roberto Aguilar 
 
 
FV1411 
AGUILAR e Banda Performática. São Paulo: Bandeira Films, s.d. 1 fita de vídeo, 10 min, 
NTSC, son., color., VHS. 
 

Espetáculo musical. Trechos do show Aguilar e Banda Performática, realizado no Sesc Pompéia. 
Participação especial de André Jung, Jorge Mautner e Arnaldo Antunes. 
 
FITA SOMENTE PARA CONSULTA LOCAL 

 
Assunto: José Roberto Aguilar 
 
 
IC EVE FV356 
A LUZ na arte brasileira: coletânea - trabalhos. São Paulo: Itaú Cultural, 2001. 1 fita de vídeo, 
112 min, NTSC, son., color. 
 

Videoarte. Coletânea de vídeos experimentais do acervo do MAC/USP, produzidos na década de 
1970. 
 - Gabriel Borba 
 Me, 1977, p&b, 3min50 
 Nós, 1977, p&b, 1min41 
 Gato Acorrentado a um Só Traçado, 1977, p&b, 1min30 
 
- Regina Silveira 
 Campo, 1977, p&b, 2min30 
 Artifício, 1977, p&b, 1min20 
 Objetoculto, 1977, p&b, 1min54 
  
- Fernando Cocchiarale 
 Chuva, 1980, p&b, 1min37 
 
- Letícia Parente 
 Nordeste, 1980, p&b, 3min10 
 De Aflictibus (ora pro nobis), 1978, p&b, 3min18 
 Marca Registrada, 1975, p&b, 12 min 
 
- Anna Bella Geiger 
 Mapas Elementares I, 1976, p&b, 3 min 
 Mapas Elementares III, 1977, p&b, 3min24 
 
- Tadeu Jungle e Walter Silveira 
 Homem - Chama, 1979, p&b, 1min10 
 Kitchen Advice, 1979, p&b, 2min24 
 How Do You Do N.Y., 1979, p&b, 3 min 
 
- José Roberto Aguilar 
 The Trip, 1974, p&b, 5min27 
 Lucila, Filme Policial, 1977, p&b, 10min45 
 
- Rita Moreira e Norma Bahia 
 Born in a Prision, 1977, p&b, 5min 45 
  
- Paulo Herkenhoff 
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 Estômago Embrulhado - Jejum, 1975, p&b, 7min23 
 Estômago Embrulhado - Sobremesa, 1975, p&b, 1 min 
 
- Sônia Andrade 
 Fio, 1977, p&b, 3 min 
 Feijão, 1977, p&b, 8 min 
 
- Marco do Valle 
 A Performance da Santa, 1979, p&b, 3min28 
 
- Paulo Bruscky 
 Registros, 1979, cor, 5 min 
 Viagem, 1979, cor, 5 min 
 
FITA SOMENTE PARA CONSULTA LOCAL 
 

Assunto: José Roberto Aguilar, Paulo Bruscky, Letícia Parente, Paulo Herkenhoff, Anna Bella 
Geiger, Sônia Andrade, videoperformance 
 
 
IC EVE FV314 
COTIDIANO/ARTE: A Técnica - Encontros: depoimentos Guto Lacaz. São Paulo: Itaú Cultural, 
1999. 1 fita de vídeo, 54 min, NTSC, son., color. 
 

Depoimento de Guto Lacaz, por ocasião da exposição Cotidiano/Arte: A Técnica, realizada no 
Itaú Cultural em 1999, relatando seu processo de criação e sua trajetória artística. 
 
FITA SOMENTE PARA CONSULTA LOCAL 

 
Assunto: Guto Lacaz 
 
 
IC PAL FV06 
GUTO Lacaz (palestra). São Paulo: Instituto Cultural Itaú, 1992. 1 fita de vídeo, 120 min, 
NTSC, son., color., VHS. 
 

Palestra com o artista plástico Guto Lacaz, realizada no Instituto Itaú Cultural em 21 de fevereiro 
de 1993. 
 
FITA SOMENTE PARA CONSULTA LOCAL 

 
Assunto: Guto Lacaz 
 
 
FV057 
O INVENTOR. Direção Mirella Martinelli. São Paulo: Orion Cinema e Vídeo, 1991. 1 fita de 
vídeo, 12 min, NTSC, son., color., VHS. 
 

Curta-metragem. Documenta as invenções, performances e instalações do artista plástico Guto 
Lacaz. 
 
FITA SOMENTE PARA CONSULTA LOCAL 

 
Assunto: Guto Lacaz 
 
 
FV1273 
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AS MÁQUINAS de Guto Lacaz. Direção Maria Ester Rabello. São Paulo: Rede SescSenac de 
Televisão, ca.2000. 1 fita de vídeo, 22 min, NTSC, son., color., VHS. (O mundo da arte) 
 

Documentário. A obra e a trajetória de Guto Lacaz são comentadas pelo próprio artista. A 
curadora Angélica de Moraes destaca o sentido lúdico que caracteriza os trabalhos do artista ao 
fazer uso da técnica para subverter a utilidade dos objetos do cotidiano. 

 
Assunto: Guto Lacaz 
 
 
IC RM FV62 
RUMOS Musicais: Passoca e Guto Lacaz. São Paulo: Itaú Cultural, 1999. 1 fita de vídeo 
NTSC, son., color. 
 

Evento realizado no Itaú Cultural em 1999 no programa Rumos Musicais. 
 
FITA SOMENTE PARA CONSULTA LOCAL 
 

Assunto: Guto Lacaz 
 
 
FV047 
ARTUR Barrio: experiência nº 5. Direção Artur Barrio, Roberto Duarte. Rio de Janeiro: Rio Arte: 
GRD, 1991. 1 fita de vídeo, 20 min, NTSC, son., color., VHS. (Rioarte Vídeo - Arte 
Contemporânea) 
 

Documentário. Realizado na Galeria do Espaço Cultural Sérgio Porto em setembro de 1991, o 
vídeo mostra a performance do artista plástico Artur Barrio no interior de uma sala vazia cuja 
superfície das paredes é alterada por objetos como pregos, martelo e furadeira. 

 
Assunto: Artur Barrio 
 
 
FV1343 
O PÃO E O SANGUE DE CADA UM. Direção Frederico Morais, 1970, 7 min 
 

Poema audiovisual, inspirado na obra de Artur Barrio: os problemas e a violência da ditadura 
militar são também confrontados com a obra Goya. 
 
FITA SOMENTE PARA CONSULTA LOCAL 

 
Assunto: Artur Barrio 
 
 
FV712 
ARTE/CIDADE 3: a cidade e suas histórias. Direção Kiko Goifman, Jurandir Müller. São Paulo: 
Sesc, 1997. 1 fita de vídeo, 36 min, NTSC, son., color., VHS. 
 

A cidade e suas histórias, ruínas materiais, metamorfose, oxidação, releitura, abandono e 
destruição são os conceitos principais desta terceira fase do projeto Arte/Cidade. Desta vez, o 
projeto utilizou como meio de deslocamento entre a estação da Luz, o Moinho Central e as 
ruínas das indústrias Matarazzo, uma réplica do Kinotrem, trem utilizado no começo do século 
XX pelas vanguardas soviéticas para difusão cultural no interior do país. 

 
Assunto: Cildo Meireles, Cao Guimarães, Rochelle Costi 
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FV1178 
CILDO Meireles. Direção Branka Bogdanov. Boston: Institute of Contemporary Arts, 1997. 1 
fita de vídeo, 28 min, NTSC, son., leg., color., VHS. 
 

Documentário sobre a produção de Cildo Meireles, um dos artistas mais importantes da arte 
conceitual brasileira. O vídeo aborda sua produção artística desde a década de 1960, constituída 
por pequenos objetos conceituais até esculturas e instalações de grande escala. O tema central 
do trabalho do artista é a tensão entre os problemas sociopolíticos e suas impressões formais e 
estéticas. Depoimentos dos críticos de arte Frederico Morais, Paulo Herkenhoff, Wilson Coutinho 
e Guy Brett. 

 
Assunto: Cildo Meireles, arte conceitual 
 
 
FV676 
CILDO Meireles: derrapagem no éden. Direção Arthur Omar. Rio de Janeiro: Rioarte, 1997. 1 
fita de vídeo (16 min), NTSC, son., color., VHS. (Rioarte Vídeo - Arte Contemporânea). 
 

Videoarte de Arthur Omar, utilizando instalações de Cildo Meireles, gravado na cidade do Porto, 
Portugal. 

 
Assunto: Cildo Meireles 
 
 
IC ENC FV07 
CILDO Meireles: gramática do objeto. Direção Luiz Felipe Sá. Rio de Janeiro: Itaú Cultural, 
2000. 1 fita de vídeo (15 min), NTSC, son., color., Betacam. (Encontros). 
 

Documentário. Revisão dos trabalhos do artista plástico Cildo Meireles, desde a década de 1970 
até sua produção atual. Vídeo realizado para a exposição O Trabalho do Artista, desdobramento 
do Eixo Curatorial 2000 do Itaú Cultural, Investigações. 

 
Assunto: Cildo Meireles 
 
 
IC EVE FV214 
Desvio para o Vermelho. São Paulo: Itaú Cultural. 1 fita de vídeo (15 min) : NTSC, son., cCol. 
 

Desvio para o Vermelho (1967-1984), obra do artista Cildo Meireles, apresentada na 24ª Bienal 
Internacional de São Paulo (1998). Sua transposição atual ocorre em outro contexto histórico 
exigindo nova reflexão. O vídeo captou imagens desta última versão da instalação, na Bienal de 
1998. Vídeo integrante do Eixo Curatorial Cotidiano/Arte - Objeto. 
 
FITA SOMENTE PARA CONSULTA LOCAL 

 
Assunto: Cildo Meireles 
 
 
FV107 
IVENS Machado: situações encontradas. Direção André Parente. Rio de Janeiro: Rioarte, 1992. 
1 fita de vídeo, 21 min, NTSC, son., color., VHS. (Série Rioarte Vídeo) 
 

Vídeo sobre instalação e obras de Ivens Machado. 
 
Assunto: Ivens Machado 
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FV1093 
RAFAEL França: obra como testamento. Direção Alex Gabassi, Marco Del Fiol. São Paulo: 
Associação Cultural Videobrasil, 2001. 1 fita de vídeo, 25 min, NTSC, son., color., VHS. 
 

Documentário. Apresenta a trajetória do artista plástico gaúcho Rafael França e seu afastamento 
dos suportes tradicionais de arte, no caso, gravuras e desenhos. Influenciado pela artista Regina 
Silveira, muda-se para São Paulo no fim da década de 1970, e inicia experimentações com off-
set, máquinas de xerox etc. Com os artistas Mario Ramiro e Hudinilson Jr. cria o grupo 3NÓS3, 
de intervenção urbana. Muda-se para Chicago em 1982 e, dedicando-se à videoarte, faz uso do 
vídeo e do computador em suas instalações e videowalls. Depoimentos da artista plástica Regina 
Silveira e do crítico Arlindo Machado. 

 
Assunto: Grupo 3NÓS3, Rafael França, Mario Ramiro, Hudinilson Jr. 
 
 
FV1280 
25ª Bienal Internacional de São Paulo: iconografia metropolitana. Direção Carlos Alberto 
Vicalvi. São Paulo: Rede SescSenac de Televisão, 2002. 1 fita de vídeo, 60 min, NTSC, son., 
color., VHS. (Documentário) 
 

Documentário. Cobertura da montagem da representação brasileira contemporânea na 25ª 
Bienal Internacional de São Paulo. Depoimentos de artistas e dos curadores Carlos Bratke e 
Agnaldo Farias. O DVD apresenta também breve biografia (texto) dos artistas. 

 
Assunto: Ricardo Basbaum, Brígida Baltar, Cao Guimarães, Oriana Duarte, Ana Miguel, Marcos 
Chaves, Eliane Duarte 
 
 
IC EVE FV238 
MÁRCIA X. Márcia X. Rio de Janeiro, 1996. 1 fita de vídeo (20 min), NTSC, son., color., VHS. 
 

Registro. O vídeo apresenta trabalhos da artista carioca Márcia X, mostrados na exposição 
Cotidiano/Arte: A Técnica, realizada no Itaú Cultural em 1999: Lovely Babes (1994), Os Kaminhas 
Sutrinhas (1995). Há também uma entrevista da artista no programa Jô Soares: Onze e Meia, 
gravada em 1994. 
 
FITA SOMENTE PARA CONSULTA LOCAL 

 
Assunto: Márcia X 
 
 
FV081 
TUNGA: o nervo de prata. Direção Arthur Omar. Rio de Janeiro: Rioarte, 1987. 1 fita de vídeo 
(20 min), NTSC, son., color., VHS. (Rioarte Vídeo - Arte Contemporânea). 
 

Documentário. Apresentação das esculturas, instalações, performances e vídeos realizados pelo 
artista plástico Tunga. 

 
Assunto: Tunga 
 
 
IC EA FV21 
TUNGA: 100 redes e tralhas. Direção Roberto Moreira. São Paulo: Itaú Cultural, 1997. 1 fita de 
vídeo (7 min), NTSC, son., color., VHS. (Encontros). 
 

Documentário. A performance 100 Redes e Tralhas, realizada pelo artista na avenida Paulista, é 
registrada e comentada plasticamente, por meio de recursos videográficos. 
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Assunto: Tunga 
 
 
FV068 
LYGIA Pape. Direção Paula Gaitan. Rio de Janeiro: Rioarte, 1990. 1 fita de vídeo (40 min), 
NTSC, son., color., VHS. (Rioarte Vídeo - Arte Contemporânea). 
 

Cenas da arte de Lygia Pape confundem-se com imagens da natureza, sugerindo uma 
transmutação em arte, ao mesmo tempo em que os objetos ganham vida, movimento e sons. 

 
Assunto: Lygia Pape 
 
 
IC ACB FV14 
GRAVURA e gravadores. Direção Olívio Tavares de Araújo. São Paulo: Itaú Cultural, 
Novembro/2000. 1 fita de vídeo, 32 min, NTSC, son., color., VHS. (Aspectos da Cultura 
Brasileira) 
 

Documentário. Resumo histórico da gravura com base em depoimentos de artistas que utilizam 
essa técnica em suas obras: Lívio Abramo, Oswaldo Goeldi, Carlos Scliar, Renina Katz, Marcello 
Grassmann, Fayga Ostrower, Anna Letycia, Anna Bella Geiger, Maria Bonomi, Rubem Grilo, 
Evandro Carlos Jardim e Cláudio Mubarac. O vídeo foi realizado para o evento Investigações: A 
Gravura Brasileira, no Itaú Cultural, em 2000. 

 
Assunto: Anna Bella Geiger 
 
 
FV058 
IOLE de Freitas. Direção Belisario Franca, Paulo Santos Filho. Rio de Janeiro: Rioarte, 1986. 1 
fita de vídeo, 4 min, NTSC, son., color., VHS. (Rioarte Vídeo - Arte Contemporânea) 
 

A câmera passeia pelas esculturas de Iole de Freitas, detendo-se em seus detalhes e diferentes 
possibilidades plásticas. 

 
Assunto: Iole de Freitas 
 
 
IC ENC FV02 
IOLE de Freitas: ar ativado. Direção Luiz Felipe Sá. Rio de Janeiro: Itaú Cultural, 2000. 1 fita de 
vídeo, 14 min, NTSC, son., color. (Encontros). 
 

Documentário. Registro de um dos trabalhos da artista plástica Iole de Freitas, em que se revela 
seu processo de investigação. O vídeo foi realizado para a exposição O Trabalho do Artista, 
desdobramento do Eixo Curatorial 2000 do Itaú Cultural, Investigações. 

 
Assunto: Iole de Freitas 
 
 
IC ACB FV16 
RG 6279. Direção Bernardo Pinheiro, Manú. São Paulo: Itaú Cultural, 2002. 1 fita de vídeo, 17 
min, NTSC, son., color. (Aspectos da Cultura Brasileira) 
 

Vídeo experimental. Trata de assuntos como cotidiano, política e futebol, temas que envolveram 
a vida do artista plástico Rubens Gerchman nas décadas de 1960 e 1970. Focaliza desde seus 
primeiros trabalhos como diagramador de fotonovelas até a época em que foi diretor da Escola 
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de Artes Visuais do Parque Lage, no Rio de Janeiro. Mostra momentos vividos por Gerchman em 
Nova York e trechos de Super-8, até então inéditos, filmados pelo próprio artista. 

 
Assunto: Rubens Gerchman 
 
 
FV1195 
SOPRO - Blow. Direção Cao Guimarães, Rivane Neuenschwander. São Paulo: s.n., 2001. 1 fita 
de vídeo, 5 min, NTSC, son., color., VHS. 
 

Animação. Expressa a relação entre o que está dentro e o que está fora. O translúcido 
multiforme de uma bolha exibe o mundo que a contém e que é contido por ela. A bolha, que 
nunca explode, é uma metáfora para a continuidade das coisas, sem o último sopro. 
 
FITA SOMENTE PARA CONSULTA LOCAL 

 
Assunto: Cao Guimarães 
 
 
IC RAV FV082 
MARQUES, Milton. Milton Marques: coletânea. Brasília: s.n., 1998. 1 fita de vídeo, 32 min, 
NTSC, son., color. 
 

Videoinstalação. Coletânea com quatro videoinstalações do artista Milton Marques, formado em 
educação artística pela Universidade de Brasília e integrante do grupo de pesquisa em 
performance e videoarte Corpos Informáticos.  
A videoinstalação Para Abrigos Nucleares foi selecionada e exposta no programa Rumos Itaú 
Cultural Artes Visuais, em 1999. A fita contém os seguintes trabalhos: 
- Schocking!, de Milton Marques, Brasília, 1997, son., color., 13 min 
- Celebração do Nada, de Milton Marques, Brasília, 1998, son., color, 7 min 
- *+ [Estrela Cruz], de Milton Marques, Brasília, 1998, son., color, 9 min 
- Para Abrigos Nucleares, de Milton Marques, Brasília, 1998, son., color, 4 min 
 
FITA SOMENTE PARA CONSULTA LOCAL 

 
Assunto: Corpos Informáticos, Milton Marques 
 
 
FV839 
POETAS de campos e espaços. Direção Cristina Fonseca. São Paulo: TV Cultura - Fundação 
Padre Anchieta, 1992. 1 fita de vídeo, 50 min, NTSC, son., color., VHS. 
 

Documentário. Apresenta o Grupo Noigandres, formado por Décio Pignatari e os irmãos Haroldo 
e Augusto de Campos. Eles narram a criação da poesia concreta no Brasil, seu desenvolvimento, 
percurso e desdobramentos atuais. 

 
Assunto: Waldemar Cordeiro 
 
 
FV786 
REGRA e confusão. Direção A. Pires. São Paulo: TV Cultura - Fundação Padre Anchieta, 1988. 
1 fita de vídeo, 26 min, NTSC, son., color., VHS. (História da Arte no Brasil) 
 

O documentário ilustra a fase pela qual passou a arte no período pós-Segunda Guerra Mundial, 
entre a abstração geométrica e informal, citando vários artistas brasileiros de renome mundial. 

 
Assunto: Waldemar Cordeiro 
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FV1243 
AS IMAGENS de Rosângela Rennó. Direção Carlos Alberto Vicalvi. São Paulo: Rede SescSenac 
de Televisão, ca.2000. 1 fita de vídeo, 22 min, NTSC, son., color., VHS. (O Mundo da Arte) 

 
Documentário. A artista Rosângela Rennó analisa sua trajetória e produção ao longo dos anos. 
Sua obra busca ampliar as possibilidades de leitura da imagem fotográfica, interferindo em 
fotografias antigas e de anônimos. 

 
Assunto: Rosângela Rennó 
 
 
FV1421 
GILETE azul. Direção Miriam Chnaiderman. São Paulo: Seqüência 1, 2003. 1 fita de vídeo, 16 
min, NTSC, son., color., VHS. 
 

Documentário. A vida e a obra de Nazareth Pacheco são discutidas pela própria artista. Ela 
discorre sobre a sedução, a dor, o corpo feminino e a agressividade a que o corpo humano está 
exposto, temas recorrentes em seus trabalhos. 

 
Assunto: Nazareth Pacheco 
 
 
FV1261 
Amélia Toledo: razão e intuição. Direção Carlos Alberto. São Paulo: Rede SescSenac de 
Televisão, ca.2000. 1 fita de vídeo, 22 min, NTSC, son., color., VHS. (O Mundo da Arte) 
 

Documentário. A trajetória e a produção de Amélia Toledo, comentadas pela própria artista, que 
tem a natureza como fio condutor de sua obra. 

 
Assunto: Amélia Toledo 
 
 
FV1310 
CARLOS Zilio. Direção Mario Carneiro, Márcia de Medeiros. Rio de Janeiro: Rioarte, 2002. 1 
fita de vídeo, 23 min, NTSC, son., color., VHS. (Rioarte Vídeo - Arte Contemporânea) 
 

Documentário. Carlos Vergara mostra os diversos controles exercidos pelo artista no momento da 
criação, pois nada pode ser gratuito, nem mesmo a escolha das cores e do tipo de espaço a ser 
preenchido. 

 
Assunto: Carlos Zilio, Arte conceitual 
 
 
IC EVE FV96 
Angelo Venosa - Atelier. São Paulo: Itaú Cultural. 1 fita de vídeo, 61 min, NTSC, son., color., 
VHS. 
 

Registro de visita ao ateliê e entrevista com o artista plástico Angelo Venosa, falando de seu 
trabalho e seu processo criativo. 
 
FITA SOMENTE PARA CONSULTA LOCAL 

 
Assunto: Angelo Venosa 
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FV1250 
Felix Bressan: escultura em movimento. Direção Sarah. São Paulo: Rede Sescsenac De 
Televisão, ca.2000. 1 fita de vídeo, 22 min, NTSC, son., color., VHS. (O Mundo da Arte) 
 

Documentário. A trajetória e a produção de Felix Bressan é comentada pelo próprio artista e pela 
crítica de arte Maria Amélia Bulhões, que destaca o estranhamento provocado pela obra do 
artista ao ressignificar os objetos do cotidiano em suas esculturas. 

 
Assunto: Felix Bressan 
 
 
FV107 
IVENS Machado: situações encontradas. Direção André Parente. Rio de Janeiro: Rioarte, 1992. 
1 fita de vídeo, 21 min, NTSC, son., color., VHS. (Série Rioarte Vídeo) 
 

Vídeo sobre instalação e obras de Ivens Machado. 
 
Assunto: Ivens Machado 
 
 
IC ENC FV06 
Ernesto Neto: nós pescando o tempo. Direção Karen Harley. São Paulo: Itaú Cultural, 2000. 1 
fita de vídeo, 21 min, NTSC, son., color., VHS. (Encontros) 
 

Documentário. Um encontro com o artista plástico Ernesto Neto, que mostra suas idéias sobre 
arte e seu processo de trabalho. Uma viagem ao deserto do Novo México, onde a escultura-nave 
se destaca na paisagem. O vídeo foi realizado para a exposição O Trabalho do Artista, 
desdobramento do Eixo Curatorial 2000 do Itaú Cultural, Investigações. 

 
Assunto: Ernesto Neto 
 
 
FV1271 
Antonio Dias: arte ilustrada. Direção Carlos Alberto Vicalvi. São Paulo: Rede SescSenac de 
Televisão, ca.2000. 1 fita de vídeo, 22 min, NTSC, son., color., VHS. (O Mundo da Arte) 
 

Documentário. A trajetória e a obra do artista paraibano Antonio Dias são comentadas pelo 
próprio artista, pela curadora Sônia Salzstein, pela artista plástica Carmela Gross e pelo curador e 
marchand Jean Boghici, com base na exposição O País Inventado, que cobre a produção do 
artista de 1968 a 1996. 

 
Assunto: Antonio Dias 
 
 
FV040 
Antonio Dias: corpo & ânima. Direção de Arte Paola Luna, Piero Mancini. Rio de Janeiro: 
Rioarte, 1989. 1 fita de vídeo, 8 min, NTSC, son., color., VHS. (Rioarte Vídeo - Arte 
Contemporânea) 
 

Documentário. Apresenta a produção do artista plástico Antonio Dias e sua relação com as 
formas de corpo humano. 
 

Assunto: Antonio Dias 
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FV1241 
KARIN Lambrecht: de corpo e alma. Direção Zezo Cintra. São Paulo: Rede SescSenac de 
Televisão, ca.2000. 1 fita de vídeo, 22 min, NTSC, son., color., VHS. (O Mundo da Arte) 
 

Documentário. A produção e a trajetória artística de Karin Lambrecht são apresentadas pela 
própria artista e analisadas pela crítica de arte Icleia Borsa Cattani, pelo diretor do Margs, Fábio 
Coutinho, e pelo crítico Agnaldo Farias. Com influências da arte contemporânea alemã, sua 
produção é singular na arte brasileira. 

 
Assunto: Karin Lambrecht 
 
 
FV1268 
ADRIANA Varejão: metáforas da memória. Direção Amilcar Monteiro Claro. São Paulo: Rede 
SescSenac de Televisão, ca.2000. 1 fita de vídeo, 22 min, NTSC, son., color., VHS. (O Mundo da 
Arte) 
 

Documentário. A obra, a trajetória e o processo de criação de Adriana Varejão são comentados 
pela própria artista, que busca com seu trabalho a dissecação da história e temas relacionados à 
colonização, ao barroco e à azulejaria. Investiga a utilização da carne e sua representação como 
elemento estético. 

 
Assunto: Adriana Varejão 
 
 
IC EVE FV259 
ROLLA, Marco Paulo. Confortáveis. Holanda, 1998. 1 fita de vídeo, 10 min, NTSC, son., color. 
 

Registro em vídeo da performance/instalação Confortáveis, realizada em Rijksaakademie van 
Beeldende Kunsten (Amsterdã, Holanda) por Marco Paulo Rolla. No trabalho, o artista usa a 
distorção da gravidade para criar uma situação desconfortável em que as pessoas se apóiam em 
colchões. Uma metáfora de como a própria vida é desconfortável e de como elas tentam se 
adaptar para se sentir confortáveis. 
 
FITA SOMENTE PARA CONSULTA LOCAL 
 

Assunto: Marco Paulo Rolla 
 
 
IC RAV FV074 
GROISMAN, Michel. Tear. São Paulo: Itaú Cultural, 2001. 1 fita de vídeo, 120 min, NTSC, son., 
color., VHS. 
 

O vídeo apresenta a performance Tear, de Michel Groisman. O artista usa um laser pointer na 
boca emitindo um raio que se reflete nos espelhos posicionados em seu corpo. O público é 
convidado a "sapar", ou seja, usar um mecanismo que, adaptado aos pés, interfere no modo de 
cada um se locomover. Com um aparelho de controle da intensidade de luz [dimmer], 
programado para fazer com que a luminosidade oscile entre 0% e 100%, o público pode ora ter 
uma visão parcial, ora total da cena. Nos momentos de escuridão, somente se visualizará o raio 
laser que sai da boca do artista, criando configurações geométricas nos espelhos. 
 
FITA SOMENTE PARA CONSULTA LOCAL 

 
Assunto: Michel Groisman 
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FV1232 
13 piezas distinguidas (1993/1994). Espanha. 1 fita de vídeo, 28 min, NTSC, son., color., 
VHS. 
 

Performance. Coletânea de algumas peças da coreógrafa espanhola La Ribot, que integram o 
projeto Piezas Dintiguidas, concebido em 1993, com propósito de criação de 100 pequenos 
solos, com duração de 30 segundos a 7 minutos cada peça, vendidos a "proprietários distintos" 
como obra de arte e seus nomes passam a ser vinculados aos títulos das obras, permitindo-lhes 
mostrá-las e assisti-las em qualquer lugar do mundo. As peças são o resultado de uma busca 
para se chegar à essência das idéias. A inspiração é o corpo e o movimento. A brevidade, a 
concisão, a definição limpa das idéias, mais a relação direta com o público formam a base do 
trabalho da artista, que se apresenta em galerias de arte, teatros, festivais de dança e museus de 
vários países, fundindo dança, performance e artes visuais. O vídeo conta com as peças: 
- Socorro! Glória! 
- Fatelo con Me 
- Muriendoose la Serena 
- Sin Titulo I 
- Ya Me Gustaría a Mi Ser Pez! 
- Hacia Donde Volver los Ojos 
- De la Vida Violenta 
- La Vaca Sueca 
- Cosmopolita 
- Capricho Mio 
- Eufemia 
 
FITA SOMENTE PARA CONSULTA LOCAL 

 
Assunto: Performance, La Ribot 
 
 
FV673 
AMORPHIC robot works: the ancestral path - the dog monkey's journey through the 
amorphic society. Direção Chico MacMurtrie. Estados Unidos: V2_Organisatie, 1997. 1 fita de 
vídeo, 8 min, NTSC, son., color., VHS. 
 

Amorphic Evolution é o título da exposição do artista californiano Chico MacMurtrie, composta 
de mais de 60 robôs. Sua apresentação inclui uma performance especial com robôs controlados 
por computador, que executam ações e geram música. Por ocasião do evento Arte e Tecnologia, 
o artista exibiu um robô escalando a fachada do edifício do Itaú Cultural, em 1997. 

 
Assunto: Performance 
 
 
FV724 
MEDIATED presence - programa 1: three decades of artists' video from EAI. Estados Unidos: 
Electronic Arts Intermix, 1991. 1 fita de vídeo, 85 min, NTSC, son., color., VHS. 
 

Videoarte. O programa destaca a arte conceitual e performática da década de 1970, incluindo 
trabalhos originais do período. Nesses vídeos o artista é visto como um performer, em relação 
freqüente, direta e surpreendente com a câmera. Os artistas se apresentam no vídeo "face a 
face" com o espectador, por meio do recurso de close, geralmente em performances únicas, ou 
em monólogo gravado em tempo real para uma câmera fixa. Muitas vezes os trabalhos são 
produzidos de modo cruel, inflamado e angustiante. Esses trabalhos – de acordo com Theme 
Song, de Vito Acconci – são auto-referentes e subjetivos. Iniciam com o corpo um diálogo entre 
o artista e o espectador, entre o público e o privado, entre o subjetivo e o objetivo, como 
também a recepção e produção de arte. 
 
A fita contém os trabalhos: 
1. Left Side, Right Side, de Joan Jonas, 1972, 9 min, p&b, son. 
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Jonas traduz suas estratégias performáticas para o vídeo aplicando as propriedades inerentes à 
mídia para investigações do ser e do corpo. A artista realiza performances confrontando-as com 
o espectador, usando a imediação e a intimidade do vídeo como uma construção conceitual. 
Explorando o vídeo como espelho e um mascaramento artificial, e usando seu corpo como um 
objeto de arte, ela trava uma investigação do ser e da identidade, da subjetividade e da 
objetividade. O caminho de Jonas é formalista e redutivo, sua performance revela uma irônica 
teatralidade. Ilustrando a fenomenologia do vídeo como um espelho, Left Side Right Side é um 
clássico precursor da videoperformance. 
2. Three Transitions, de Peter Campus, 1973, son., color., 5 min 
Vídeo composto de três pequenos exercícios. Campus usa as técnicas básicas de vídeo para criar 
sucintamente sua imagem, produzida por metáforas filosóficas e psicológicas de si mesmo. 
Nessas performances concisas, ele emprega as propriedades inerentes do vídeo como um veículo 
metafórico para articular transformações internas e externas de ilusão e realidade. Na primeira 
"transição", Campus grava simultaneamente com duas câmaras os dois lados de uma folha de 
papel e cria uma ilusão virtual de impacto: ele surge para ferir a si mesmo nas costas, escalando 
toda a ruptura do seu corpo e emerge do outro lado. No segundo exercício, Campus usa o efeito 
de chroma-key para produzir um efeito metafórico potente. Ele seca o rosto com a mão e assim 
"apaga" a superfície do seu rosto – apenas para revelar uma outra imagem debaixo do seu 
rosto. Finalmente, em uma conclusão dinâmica, ele aparece para queimar a verdadeira imagem 
do seu rosto (como uma fotografia), em que resta apenas o escuro. 
3. Theme Song, de Vito Acconci, 33 min 
Em Theme Song, Acconci usa o vídeo em close-up para estabelecer uma relação perversa e 
íntima com o espectador. Para isso, cria um espaço íntimo para falar (e manipular) diretamente 
com o espectador, frente a frente. Ele se apresenta diretamente no vídeo, deitado, acomodado 
no chão. Fumando cigarros, ele inicia um sedutor monólogo enquanto toca temas musicais: 
Doors, Bob Dylan, Van Morrison, Kris Kristofferson e outros, no radiogravador. A música é o 
ponto inicial para as suas investidas; o teor de seus monólogos altera de acordo com as letras. 
Theme Song é uma mistura irônica de franqueza e manipulação, um dos mais efetivos trabalhos 
de Acconci. 
4. Art Must Be Beautiful, Artists Must Be Beautiful, de Marina Abramovic, 15 min 
Neste trabalho, Abramovic usa corpo como um veículo para um rigoroso teste do ser – ela escova 
violentamente o cabelo e o rosto, recitando até não agüentar mais [Art must be beautiful, Artist 
must be beautiful]; entoando uma corrente do fluxo de consciência da memória por uma causa 
até cair de exaustão literalmente. 
5. Two Selections from Black and White Tapes, de Paul McCarthy, 2 min 
Compilação de duas videoperformances em preto-e-branco da década de 1970 que revelam o 
desenvolvimento das propostas de Paul McCarthy, de pura fisicalidade. Em vários trechos, 
McCarthy usa o próprio corpo como instrumento para investigar o processo artístico: ele mesmo 
se torna um pincel humano, que se arrasta no chão enquanto cria uma abertura de tinta branca; 
chicoteia o muro e pilares de seu estúdio com um pincel encharcado. Às vezes, o artista usa seu 
corpo nu, partes ou fluídos do seu corpo em seus exercícios conceituais. Essas performances 
podem ser publicamente compartilhadas, assim como ele repetidamente cospe na lente da 
câmera. Outros trechos envolvem mais as sutis contradições e inversões dos objetos, dos 
movimentos e das sombras.  
6. The Meaning of Various News Photographs to Ed Henderson, de John Baldessari, 1973, 15 
min, p&b, son. 
No vídeo, Baldessari apresenta oito novas fotos para Ed Henderson – sobre a problemática de 
gansos de um zoológico em uma situação acidental de eletrocussão – e pede para ele identificá-
las. As respostas associativas de Ed Hendserson sugerem a projeção de desejos inconscientes e 
receios provenientes dessas imagens arbitrárias, que são removidas de seus contextos originais. 
As narrativas subentendidas que emergem das aparências aleatórias das justaposições e 
seqüências de fotografias dadas se elevam para as questões de manipulação, interferência e 
significado. 
7. Through the Large Glass, de Hannah Wilke, 1976, 10 min, color., mudo 
O vídeo documenta uma das mais impressionantes e conhecidas performances de Wilke, na qual 
ela faz um inexpressivo strip-tease, atrás da obra de Marcel Duchamp: The Bride Stripped Bare by 
Her Bachelors, Even [A Noiva Desnudada por seus Pretendentes], também conhecida como The 
Large Glass [O Grande Vidro], no Philadelphia Museum of Art. Vestindo um chapéu Fedora e um 
terno branco, evocando a moda dos anos 70 e dos ícones do mundo fashion, tais como Helmut 
Newton e Yves Saint-Laurent, Wilke faz uma série de poses e em seguida o strip-tease. A artista é 
vista através dos vidros da escultura de Duchamp. Em sua superficial autoconsciência e com as 
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freqüentes e absurdas posturas de uma top model, Wilke usa a própria imagem e sexualidade 
para confrontar a representação erótica da mulher na história da arte e na cultura popular. 
 
FITA SOMENTE PARA CONSULTA LOCAL 

 
Assunto: Videoperforrmance 
 
 
FV725 
MEDIATED presence - programa 2: three decades of artists' video from EAI. Estados Unidos: 
Electronic Arts Intermix, 1967/1969. 1 fita de vídeo, 63 min, NTSC, son., color., VHS. 
 

Videoarte. A coletânea é uma intensa imersão na tecnologia, na mídia, e na cultura popular. Os 
artistas articulam seus trabalhos, tal como um catalisador, voltados para diversas questões, vindas 
das explorações dos novos recursos de imagens, pelo desenvolvimento de um expressivo 
vocabulário de tecnologia para a desconstrução de ícones da mídia, e para a construção de 
identidade cultural. Os filmes deste programa ilustram um questionamento eclético.  
 
Video-Tape Study Nº 3, de Nam June Paik e Jude Yalkut 
Videoarte. Vídeo parte da coleção recentemente restaurada dos raros trabalhos em parceria de 
Nam June Paik e Jud Yalkut, uma produção historicamente significante e precursora. Gravados 
entre 1967 e 1972, revelam insights na evolução do trabalho de Nam June Paik em vídeo, 
performance e instalação, e são também explorações precoces das interfaces de filme e vídeo. Os 
vídeos são marcados por um senso irreverente de improviso e experimentação. Ricamente 
inventivos e irônicos, mesmo que às vezes não tão bem produzidos tecnicamente, estes 
experimentos unem a performance de Paik e suas esculturas da década de 1950 e início dos anos 
60, aos celebrados vídeos e instalações recentes. Esta coleção embrionária inclui os primeiros 
exemplos de apropriação, desconstrução e manipulação dos meios de comunicação de massa, 
como crítica cultural e política. Este é o caso de Video-Tape Study Nº 3, uma intervenção direta 
nos meios de comunicação em que Paik distorce e manipula partes de filmes das conferências 
feitas pelo presidente dos Estados Unidos, na época, Lyndon Johnson, e pelo prefeito de Nova 
York, Lindsey. Em um brilhante gesto performático, Paik sucintamente afirma sua presença 
apontando o seu dedo para a tela. 
 
Violin Power, de Steina 
Videoarte. A artista Steina se refere a este trabalho como "um vídeo demonstrativo de como 
tocar imagens com o violino". Sua experiência como violinista e a evolução de musicista para 
artista visual encontram referência na analogia entre a câmera de vídeo e o instrumento musical. 
Steina aparece em curtas dos anos 70, tocando o violino e cantando Let It Be, dos The Beatles. 
Tal como os segmentos sucessivos traçam uma progressão cronológica, Steina gera imagens e 
ritmos. O próprio violino, ao final, transforma-se em instrumento de produzir imagens, na 
medida em que ela conecta dispositivos de imagens, criando transposições visuais abstratas de 
sons e vibrações. Este inusitado auto-retrato é um estudo das relações entre música e imagem 
eletrônica. 
 
The Space Between the Teeth, de Bill Violla 
Videoarte. Parte do trabalho Four Songs. Segundo o artista, são fitas "canções", que ele 
relaciona com estruturas musicais e poéticas do romantismo. The Space Between the Teeth é 
baseado em estruturas acústicas fenomenais e nas dinâmicas psicológicas de um homem 
gritando em direção a um longo corredor escuro. Em cada grito, o ponto de vista da câmera 
corre em alta velocidade ao longo do corredor até a entrada, subindo e descendo. O corredor e a 
narrativa cinematográfica servem como metáforas de passagem e transição entre dois mundos, 
intermediado por gritos catárticos do indivíduo. E, ao final, a imagem do homem do fim do 
corredor é transformada em uma fotografia Polaroid, e em seguida é literalmente mergulhada 
até sumir do quadro. 
 
Kiss the Girls: Make Them Cry, de Dara Birnbaum 
Videoarte. A artista Birnbaum manipula imagens fora do ar do programa de TV Hollywood 
Squares em Kiss the Girls: Make Them Cry, uma expressiva descontração das poses e da 
representação sexual na cultura pop em imagens e música. Celebridades menores (que nos 
termos de Birnbaum "mulheres icônicas e homens reticentes") confinados em um quadro de tic-
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tac-toe cumprimentam milhões de telespectadores, animando-os com "hello". Birnbaum isola e 
repete esses gestos banais, e às vezes bizarros, de homens e mulheres se apresentando. O 
resultado é uma poderosa e profunda análise dos significados de gestos da cultura de massa. 
 
Around & About, de Gary Hill 
Videoarte. O vídeo é uma introdução que complementa a série Primarily Speaking. Around & 
About, um discurso dirigido por imagens, um cortejo de autoconsciência com base em uma 
relação natural entre a realidade e o espectador. O vídeo é uma concreta conjunção de texto e 
imagem, usando os reflexos interiores e fechados que se abrem para produzir um percursivo 
pano de fundo que Hill se esforça para romper através do espectador, permitindo a ambos o 
diálogo íntimo e opinião universal. Segundo o artista, é "um tipo de 'automação orgânica' que 
ocorre como discurso colocando e tirando as imagens da tela, fornecendo um sentido de tempo 
em relação às imagens e à linguagem que são altamente manipuladas". 
 
Der Western Lebt – The West Is Alive, de Klaus vom Bruch e Heike-Melba Fendel 
Videoarte. The West Is Alive "Der Western Lebt" é um trabalho altamente carregado, uma 
marcante metáfora visual do desejo no simbolismo da mitologia da cultura ocidental. Um homem 
e uma mulher lutam tentando se beijar, colidem-se em on-screen com um repetido fragmento de 
filme de uma locomotiva em movimento. O envolvimento erótico do casal é ao mesmo tempo 
passional, violento e irônico. O artista cria uma fixação tensa entre um movimento propulsor e 
ação frustrada: o trem corre para ter seu movimento impedido pelos staccatos repetitivos de 
Vom Bruch. No vídeo, a velocidade e a paixão se revezam, produzindo uma composição textual 
em que o casal é visto simultaneamente com o trem, até que a imagem se obscureça. A direção 
e a trilha sonora são construídas hipnoticamente por fragmentos sonoros repetitivos. Fundindo a 
iconografia cultural e a imagem pessoal, Vom Bruch e Fendel constroem um auto-retrato pós-
freudiano que posiciona o desejo no contexto histórico, industrial, cinemático e da representação 
sexual. 
 
The Weak Bullet, de Tony Oursler 
Videoarte. Contado com humor grotesco e excêntrico, The Weak Bullet é um conto irônico em 
que a trajetória de um disparo epônimo impulsiona uma bizarra narrativa de ruptura social e 
paranóia sexual. Oursler prende o espectador em seus delírios, em odisséia psicodramática por 
meio de uma paisagem aterrorizante que lembra Caligari, e em parte filmes do gênero splatter, e 
também boa parte do próprio universo interno, ridiculamente perverso. É assim que Oursler se 
lança ao mundo, em disparos subversivos que agem como um falo indivisível que ao mesmo 
tempo castra e impregna. O set aterrorizante e cruelmente diminuto é palco de um teatro 
expressionista distinguido pela ingênua estenografia visual e pela narrativa desconexa e 
tipicamente grotesca do fluxo de consciência de Oursler. 
 
Now I'm Turning to Face You, de Rea Tajiri 
Videoarte. A diretora combina cenas cinemáticas clássicas com o próprio texto, maliciosamente 
justapondo a força das elucubrações anônimas dos espectadores com ilusões criadas pela mágica 
do cinema – que se situam fora da visão, presentes apenas atrás da cortina/tela.  
 
The A Ha! Experience, de Julie Zando 
Uma jovem mulher, à beira do despertar sexual, é surpreendida pela presença de sua mãe na 
cama. A imagem da mãe é um fantasma que, além do desejo e do encontro sexual da mulher, 
controla e dirige a situação. Segundo Zando: "A Aha-erlebnis (experiência) é o momento quando 
a criança primeiro reconhece sua própria imagem no espelho. É uma experiência crítica para o 
desenvolvimento da inteligência e da identidade. É também um momento em que o self é 
rendido para controlar uma influência externa. A mãe atua como um reflexo superficial que vem 
da criança e é desenvolvido em seu sentido de self. Desejar o corpo da mãe, e depois o do 
amante, mediado pela subjetividade da criança/mulher é conquistado pelo controle do amor, é o 
poder materno mediado para preencher um desejo que de certa forma é o sentido de identidade 
da criança". 
 
FITA SOMENTE PARA CONSULTA LOCAL 

 
Assunto: Videoperformance 
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FV726 
MEDIATED presence - programa 3: three decades artists' video from EAI. EUA: Electronic Arts 
Intermix, 1991. 1 fita de vídeo, 61 min, NTSC, son., color., VHS. 
 

Vídeo apresentado no Itaú Cultural Belo Horizonte, em dezembro de 1998, na mostra realizada 
pela distribuidora Electronic Arts Intermix para o DIC Center de Nova York – prestigiado centro 
de arte contemporânea da cidade. A mostra reúne o trabalho de 23 artistas americanos e 
europeus no período de 1967 a 1997 e reflete a transformação estética da videoarte. 
 
A fita apresenta os seguintes trabalhos: 
 
1. Splash, de Thomas Allen Harris, 1991, 7 min 
O vídeo explora relações entre identidade, fantasia e desejo na pré-adolescência. 
 
2. Line, de Cheryl Donegan, 1996, 14 min 
Inspirada em Jean-Luc Godard, Donegan busca uma linguagem experimental por meio da qual 
podem ser contadas histórias.  
 
3. Cosmetic Not Cosmetic, de Phyllis Baldino, 12 min 
Os objetos construídos e reconstruídos pela artista em suas performances mostram-se incapazes 
de cumprir a função para a qual foram projetados. 
 
4. Stil, de Alix Pearlstein, 1997, 8 min 
O vídeo reúne uma série de cenas baseadas em ações seguidas abruptamente de uma pausa 
física e psicológica trabalhada em um espaço minimalista, articula a noção de quietude. 
 
5. Virtual Reality Check, de Dan Asher, 1997, 1 min 
O vídeo relata estados efêmeros da presença.  

 
 
 
FV395 
INSTALAÇÃO, Performance. Direção Marily da Cunha Bezerra. São Paulo. 1 fita de vídeo, 9 
min, NTSC, son., color., VHS. 
 

Performance da artista plástica Heloisa Gregori no 24º Salão de Arte de Piracicaba. Instalações no 
impressionante cenário do engenho central, patrimônio histórico da cidade. A artista, utilizando-
se do fogo como agente transformador, realiza uma instalação com materiais ligados à história 
local: açúcar e álcool. Participa da performance, além da própria artista, a bailarina Mariana 
Peixoto Ferreira. 
 
FITA SOMENTE PARA CONSULTA LOCAL 

 
Assunto: Performance 
 
 
 
FV265 
SEPTUOR. Direção Gustavo Guimarães. São Paulo: Santa Clara Imagem e Movimento, 1995. 1 
fita de vídeo, 11 min, NTSC, son., color., VHS. 
 

Vídeo experimental sobre as esculturas de vestir do artista plástico Luiz Hermano. 
 
Assunto: Performance 
 
 
FV1231 
STILL distinguished. França: s.n., 2001. 1 fita de vídeo, NTSC, son., color., VHS. 
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Performance. A obra da coreógrafa La Ribot consiste em performances apresentadas em teatros, 
festivais de dança, galerias e museus. Com formação em dança clássica, moderna e 
contemporânea, a artista transita entre as artes visuais, a performance e a dança. Still 
Distinguished, série de 2000, integra o projeto Piezas Distinguidas, concebido em 1993, com o 
propósito de criação de 100 peças distintas, com duração de 30 segundos a 7 minutos. Cada 
peça pertence a um "proprietário distinto", como uma obra de arte. Junto aos títulos das peças 
aparece sempre o nome de seus proprietários, que são convidados a assisti-las, em qualquer 
lugar do mundo. Still Distinguished é formada pelas peças: 
- Pa Amb Tomaquet, Gerald Siegmund (Frankfurt) 
- Candida Iluminaris, Victor Ramos (Paris) 
- Outsized Baggage, Matthieu Doze (Paris) 
- Another Bloody Mary, Lois Keidan and Franko B (Londres) 
- Chair 2000, Arsenic (Lausanne) 
- De la Mancha - R. B. - Jerome Bel (Paris) 
- Zurratada, Arteleku (San Sebastian) 
- S Liquide, Galeria Soledad Lorenzo (Madri) 
 
FITA SOMENTE PARA CONSULTA LOCAL 

 
Assunto: Performance, La Ribot 
 
 
FV1375 
VIDEO-PERFORMANCE. Direção Mario Buonfiglio. São Paulo: Rede SescSenac de Televisão, 
[200-?]. 1 fita de vídeo, 22 min, NTSC, son., color., VHS. (Oficina de vídeo) 
 

Documentário. O vídeo é um recurso utilizado pelo artista multimídia Otávio Donasci em seus 
espetáculos e performances. Depoimentos do artista sobre seu processo de criação e seus 
trabalhos: Videocriaturas, Carinhodromos e os espetáculos Viagem ao Centro da Terra e Merlin. 
Apresentação de Líslei Bicalho. 

 
Assunto: performance, videoperformance, Otávio Donasci 
 
FV130 
WALDO Bravo, Cecília Stelini, Paulino Lazur. Direção Paula Fisch, edição Eduardo Gehrke. 
São Paulo: s.n., 1994. 1 fita de vídeo, 13 min, NTSC, son., color. VHS. 
 

Documentário apresenta os trabalhos dos artistas, seus métodos, processos criativos e técnicas. 
 
Assunto: Performance 
 
 
FV229 
XAMÃ imã. Direção Gustavo Guimarães, produção Ismar Túlio Curi, música Sarah Hopkins, 
David Hudson, Steve Roach. São Paulo: Ismar Tulio Curi, 1994. 1 fita de vídeo, 15 min, NTSC, 
son., color., VHS. 
 

Edição de tomadas da performance butô do dançarino Rivaldo Nogueira sobre as esculturas 
instaláveis do bloco "C" do Centro de Convivência Cultural de Campinas, efetuada de forma a 
conferir-lhe um caráter não documental, o que resultou na videoarte. O dançarino penetra as 
esculturas, movimenta-as e ora por elas, num ritual xamânico de sexo, queda, recuperação e 
morte. 

 
Assunto: Performance 
 
 
FV1378 
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30 anos de vídeo. Direção Mario Buonfiglio. São Paulo: Rede SescSenac de Televisão, 200-?. 1 
fita de vídeo, 22 min, NTSC, son., color., VHS. (Oficina de vídeo) 
 

Documentário. O programa é dedicado à história do vídeo no Brasil, que completa 30 anos. O 
vídeo e suas relações com a arte eletrônica, com a dança, a performance e as artes visuais. 
Destaque para o vídeo M3x3, de Analívia Cordeiro e a produtora Olhar Eletrônico. Depoimentos 
da artista visual Analívia Cordeiro, do crítico Arlindo Machado, do artista Otávio Donasci e do 
artista Tadeu Jungle. Apresentação Líslei Bicalho. 

 
Assunto: Performance 
 
 
FV1286 
ARTE conceitual. Direção Carlos Alberto Vicalvi. São Paulo: Rede SescSenac de Televisão, 
ca.2000. 1 fita de vídeo, 22 min, NTSC, son., color., VHS. (O Mundo da Arte) 
 

Documentário. Com base na exposição Além Dos (Pré) Conceitos: Experimentos dos Anos 60, 
sobre arte conceitual, realizada no Museu de Arte Moderna de São Paulo, a curadora Cristina 
Freire e o professor de estética da USP Celso Favaretto falam sobre os artistas e as obras. 

 
Assunto: Arte conceitual 
 
 
FV1237 
WALTERCIO Caldas: o outro lado do ar. Direção Sarah Yakhni,. São Paulo: Rede SescSenac de 
Televisão, ca.2000. 1 fita de vídeo, 22 min, NTSC, son., color., VHS. (O Mundo da Arte) 
 

Documentário. O crítico de arte Paulo Sérgio Duarte e o artista Waltercio Caldas discutem a 
trajetória e a produção do artista, durante sua exposição individual Centro Cultural Banco do 
Brasil. 

 
Assunto: Waltercio Caldas, arte conceitual 
 
 
FV1483 pt.1 
TODO o passado dentro do presente - fita 1. Direção Sérgio Zeigler. São Paulo/Brasil: Quark 
Filmes, 2004. 1 fita de vídeo, 80 min, NTSC, son., color., VHS. 
 

1. Episódio 1 
O programa procura mostrar como a revolução industrial, o aparecimento de novas 
tecnologias e o crescimento das cidades modificaram a vida e o "olhar" do homem em 
fins do século XVIII e início do século XIX. Como a possibilidade de captar o movimento, 
como a produção em série e o domínio da técnica se manifestaram nas artes plásticas e 
o fascínio (ou repulsa) que causaram e causam até hoje. Depoimentos de Paulo Mendes 
da Rocha e Guto Lacaz. 
 
2. Fotografia 
A transformação na maneira de olhar que a fotografia promoveu desde sua invenção; os 
primeiros usos e a amplitude de caminhos que possibilitou. Apresentação da máquina 
fotográfica como um aparato técnico enraizado na tradição pictórica desde o 
Renascimento. Depoimentos de Carlos Martins, Anna Mariani, Wesley Duke Lee, Miguel 
Rio Branco, Paula Trope e Arthur Omar. 
 
3. Abstração 
A passagem da figuração para abstração, as possibilidades da expressão artística 
desvinculada de imagens da realidade concreta. O programa estabelece relações com o 
processo de abstração na música e na matemática. O percurso desenvolvido por Volpi, 
Pancetti e Palatnik. Historicamente, mostra a entrada da abstração no Brasil como busca 
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de atualização artística do país após a Segunda Guerra, de que faz parte o surgimento 
de nova arquitetura, além de investimento financeiro nas artes que gerou a abertura de 
companhias teatrais, cinematográficas, museus e a 1ª Bienal de São Paulo. Os 
desdobramentos das abstrações geométricas e informais na poesia, literatura e design. 
Depoimentos de Fernando Cocchiarale, Abraham Palatnik e Márcio Doctors. 

 
Assunto: Arte moderna, arte contemporânea 
 
 
FV1483 pt.2 
TODO o passado dentro do presente - fita 2. Direção Sérgio Zeigler. São Paulo/Brasil: Quark 
Filmes, 2004. 1 fita de vídeo, 80 min, NTSC, son., color., VHS. 
 

Conteúdo: 
4. Anos 60: Arte e Vida 
O movimento neoconcreto ampliando o espaço de atuação da obra de arte, o surgimento do 
conceito de objeto (não-objeto), a participação do espectador, a arte como parte da vida. Como 
os poetas participaram desse movimento. O despontar de uma nova figuração – o espírito pop – 
como o outro lado dessa mesma moeda. Novas expressões: happening, performance, obra 
ambiental, readymade, apropriação e início de afastamento da pintura. Depoimentos de Ferreira 
Gullar, Wesley Duke Lee e Nelson Leirner. 
 
5. Anos 70/80: Idéia e Matéria 
A influência de Marcel Duchamp com base na proposta de Leonardo Da Vinci de que arte é una 
cosa mentale, no movimento conceitual dos anos 70, enfatizando as intenções e idéias do artista 
ao produzir uma obra de arte. O surgimento do livro de artista, da arte postal e as propostas de 
desmaterialização e exploração de novos meios. A retomada da pintura nos anos 80: a resposta 
matérica e a pintura pela pintura. Depoimentos de Regina Silveira e Leda Catunda. 
 
6. Objeto 
O objeto como meio de expressão artística. Diferentes definições de objeto. A instalação e as 
relações espaço-tempo-corpo-espectador. Depoimentos de Paulo Mendes da Rocha, Márcio 
Doctors, Abraham Palatnik, Guto Lacaz, Cildo Meireles, Sônia Salzstein, Ferreira Gullar, Fernando 
Cocchiarale, Nelson Leirner, Waltercio Caldas, Luciano Figueiredo e Carmela Gross. 

 
Assunto: Arte moderna, arte contemporânea 
 
 
FV1483 
TODO o passado dentro do presente - fita 3. Direção Sérgio Zeigler. São Paulo/Brasil: Quark 
Filmes, 2004. 1 fita de vídeo, 80 min, NTSC, son., color., VHS. 
 

7. Instalação e performance 
 
8. Vídeo 
Outras formas e possibilidades da expressão artística: performance e multimeios. O 
encantamento diante de um novo meio de expressão. A dificuldade perante a técnica e o desejo 
de inserção na televisão e na vida. A videoarte, a videoinstalação, o cinema. Depoimentos de 
Guto Lacaz, Nelson Leirner, Tunga, Cacilda Teixeira da Costa, Walter Silveira, Tadeu Jungle, 
Marcelo Machado, Arthur Omar e Regina Silveira. 
 
9. Vídeo do professor 

 
Assunto: Arte moderna, arte contemporânea 
 
 
IC EVE FV398 
O CORPO e a câmera. São Paulo: Itaú Cultural, 2003. 1 fita de vídeo, NTSC, son., color. (Made 
in Brasil: três décadas do vídeo brasileiro, 1) 
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O dispositivo mais básico do vídeo brasileiro é o confronto da câmera com o corpo do realizador. 
Este mínimo recurso permite ao artista concentrar todo o esforço criativo de sua atuação na 
câmera e produzir videoperformances originais.  
 
Vídeos: 
 - Marca Registrada, de Letícia Parente, Rio de Janeiro, 1974-1975, 10 min, formato original: 
Portapack (1/2 polegada, open reel Sony) 
- Intervalo, de Neide Jallageas, São Paulo, 2000, 6 min, formato original: VHS 
- Registros, de Paulo Bruscky, Pernambuco, 1979/1980, 4 min, formato original: U-Matic 
- Funeral Elétrico, de Carlos Magno, Minas Gerais, 1999, 2 min, formato original: S-VHS 
- Espelho Diário, de Rosângela Rennó, Rio de Janeiro, 2001, 20 min [fragmento], formato 
original: DV 
- Prelúdio de uma Morte Anunciada, de Rafael França, Estados Unidos, 1991, 5 min, formato 
original: Betacam 
- Desenho-Corpo, de Lia Chaia, São Paulo, 2002, 20 min [fragmento], formato original: VHS 

 
Assunto: Videoperformance, performance 
 
 
IC EVE FV403 
VIDEOINSTALAÇÕES, videoperformances: making of. São Paulo: Itaú Cultural, 2003. 1 fita 
de vídeo, NTSC, son., color. (Made in Brasil: três décadas do vídeo brasileiro, 6) 
 

Tratar de imagem e som eletrônicos significa enfrentar o desafio e a resistência de um objeto 
híbrido em expansão, fundamentalmente impuro, de identidades múltiplas, que tende a se 
dissolver camaleonicamente em outros objetos ou a incorporar seus modos de constituição. 
 
Vídeos: 
- PVC, de Luiz Duva, São Paulo, 15 min, 2001 
- Livro das Telhas: Tracajá (Book of Roofs), de Josely Carvalho, Estados Unidos, 6 min, 2002 
- Videoinstalações, de Adriana Varella, Rio de Janeiro, 10 min [fragmento], 1995-2000 
- Paragens, de Diana Domingues, Rio Grande do Sul, 14 min, 1991 
- Videocriaturas, de Otávio Donasci, São Paulo, compilação de 14 min, 1988-1998 
- Cidade de São Sebastião, de Marcello Dantas, Rio de Janeiro, 10 min [fragmento], 1996 
- Mau Wal: Encontros Traduzidos, de Fabiana Werneck e Marco Del Fiori, São Paulo, 10 min 
[fragmento], 2002 

 
Assunto: Videoperformance, performance 


