


00:23:15

01:06:19



00:02:43:12

Sumário

Apresentação Bela/Labe 4
JailSon de Souza

 
Curadoria Labe 8
daniela labra

 
Oficina de criação e edição de videoarte 10
Cleantho Viana

 
Oficina de intervenção urbana e videoarte 16
moama mayall

 
Oficina de arte sonora e cultura digital 22
romano

 
Currículos 26

 
Créditos 32

00:00:52:23
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aPreSentaÇÃo Durante muito tempo na sociedade brasileira, 
e em particular no Rio de Janeiro, afirmou-se uma divisão 
estigmatizante no campo cultural atravessada pelo corte 
social: a noção de que o pobre faz cultura, mas não faz arte, 
pelo menos não em seu sentido pleno. Nessa representação, 
a cultura popular é vista, sobremaneira, como uma forma de 
expressão de práticas e experiências cotidianas, com um forte 
componente antropológico. Logo, as experiências cotidianas 
dos pobres – religiosas, étnicas e sociais, principalmente – 
seriam expressas através de danças e ritos que se revelam 
como capoeira, maracatu, jongo, samba, funk etc. Essas 
manifestações são reconhecidas, sendo atestado o seu valor; 
são, inclusive, referências centrais para afirmar a identidade 
nacional, em especial a popular. 

A sutileza é que, quando se pensa na perspectiva do campo 
das artes, as experiências estéticas das periferias na literatura, 
artes visuais, teatro, dança, música, entre outras linguagens, 
são invariavelmente consideradas menores, amadoras. 
Haveria, no caso, pretensamente, a falta de uma sistematização 
conceitual nessas práticas populares, perspectiva que as 
limitariam como arte; pelo menos de excelência ou profissional. 

Todos os adjetivos acima usados são, obviamente, objetos 
de classificações e formas de legitimação. E essa é uma ideia 
central: a arte contemporânea brasileira, e não só, coloca-se 
em um campo dominado por camadas múltiplas de legitimação, 
tanto na dinâmica interna ao seu campo como em relação a 
outras expressões de legitimação existentes no mundo social. 

Assim, ampliar a presença das manifestações artísticas 
populares nesse campo cultural, disputando os termos das 
legitimações sobre o que é arte profissional, de excelência, com 
valor de mercado etc., é fundamental para que avancemos na 
efetiva democratização da arte brasileira. E essa democra- 
tização é central para que enfrentemos as plurais formas de 
reprodução, tanto materiais como simbólicas, da desigualdade 
nacional, item em que somos campeões mundiais, fato que os 
grupos dominantes economicamente, e no campo das artes, 
naturalmente, não têm vergonha ou pudor de ostentar. 

Nesse âmbito, insere-se o projeto Bela – Portal/Arte 
Digital e Território Popular. Trata-se, no caso, de um portal 
construído com mídias livres e por experiências estéticas de 
rede para pensar a arte e o território. Este é o conceito do 

00: 03:36:18
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projeto que se materializa como um ambiente de internet 
catalisador das atividades do Bela Maré, iniciativa fomentada 
pelo Observatório de Favelas que propõe projetos e convoca 
artistas a criarem obras virtuais para pensar o território da 
Avenida Brasil e as comunidades de seu entorno. 

O projeto materializa-se através do trabalho em rede, com 
blogs e canais de comunicação digital associados, promovendo 
discussão e reflexão sobre esses projetos. Seu objetivo maior  
é a construção de um legado de intervenção urbana pensado 
por artistas, intelectuais e atores sociais de diferentes partes  
da cidade, incluindo-se, necessariamente, as periferias.

Sua principal inovação é a ruptura com a ideia de que os 
territórios populares e suas populações devem ter apenas 
acesso a obras artísticas. O Bela/Labe objetiva a construção de 
uma rede colaborativa de produção, intercâmbio e comunicação 
de conceitos, experiências e intervenções estéticas urbanas 
em ambiente virtual. Desse modo, o Bela Maré, por meio 
de iniciativas como essa, vai cumprindo o sentido de sua 
existência: formar novos sujeitos que interfiram no campo das 
artes cariocas e nacional; produzir formas de expressão que 
levem em conta a complexidade do universo popular; difundir 
essas novas expressões e linguagens de maneira inovadora, 
por diferentes sujeitos; e mobilizar amplas redes, artistas, 
produtores e públicos. Tudo isso voltado para um objetivo 
maior: a democratização efetiva de nosso mundo artístico, de 
nossa cidade, de nossa realidade global. 

JailSon de Souza 
diretor do obSerVatório de FaVelaS

00:02:09:08
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Curadoria O Bela/Labe foi pensado para ser uma plataforma 
de pesquisa artística em formato híbrido, voltada para discutir 
espaço urbano, cultura digital e arte contemporânea, a partir 
de projetos de arte multimídia. Tendo como alvo e ponto 
de partida prático a favela da Maré e adjacências, o projeto 
focou na produção de obras de arte sonoras e em vídeo, e 
somou o ensino de procedimentos e conceitos artísticos em 
meios eletrônicos-digitais a uma reflexão sobre a cidade e sua 
representação na arte hoje.

O Bela/Labe desenvolveu uma ação pedagógica-crítica com 
três oficinas de criação de arte visual em ferramentas digitais, 
ministradas pelos artistas Cleantho Viana (oficina de criação 
e edição de videoarte), Moana Mayall (oficina de intervenção 
urbana e videoarte) e Romano (oficina de arte sonora e cultura 
digital). No processo, enquanto os participantes aprendiam 
conceitos e técnicas para a criação de material artístico 
original em vídeo, projeção, fotografia, texto, narrativa sonora, 
intervenção urbana e outros, eram também estimulados a 
pensar o entorno urbano e social da Maré como objeto de 
pesquisa. 

Em meio a toda essa movimentação, o próprio site do 
Bela/Labe provou ser um tubo de ensaio para o design e a 
programação, que experimentaram layouts e aplicativos para 
comunicar o conteúdo de modo direto, silencioso e pouco 
publicitário. Além de apresentar textos breves e vídeos com 
registros das oficinas, a página abriga a exposição de videoarte 
Interpretações do Urbano: Situações e Poesia, com títulos de 
dez artistas contemporâneos. Dos integrantes da mostra, oito 
foram convidados pela curadoria, e dois foram selecionados a 
partir de uma chamada pública. 

Pensar o projeto do Bela/Labe como uma plataforma de 
trabalhos e processos criativos é também pensá-la como uma 
rede. Pois, desse modo, será possível fazer circular propostas 
artísticas de fontes diversas e, mesmo após o término de uma 
etapa de trabalhos práticos como as oficinas, manter ativo o 
projeto virtualmente por mais tempo.

daniela labra
00:00:53:14
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oFiCina de CriaÇÃo e ediÇÃo de Videoarte 

com Cleantho Viana

título “terCeiro olho”

SinoPSe

Oficina experimental de 
videoarte: uma introdução 
aos diferentes aspectos 
envolvidos na sua produção 
(filmagem e edição). Durante 
os encontros, foram passadas 
noções teóricas e práticas 
do pensamento artístico, e 
os alunos foram estimulados 
a desenvolver trabalhos 
para uma exposição coletiva 
realizada no final do curso. 
As obras produzidas foram 
postadas na página da oficina, 
dentro do Portal Bela/Labe. 

PerFil doS CandidatoS

Estudantes de arte e pessoas 
interessadas na realização 
de vídeos como forma de 
expressão artística que tenham 
algum equipamento digital 
que produza imagens em vídeo 
– câmera de vídeo, máquina 
fotográfica, celular com 
câmera etc. –, acompanhados 
dos respectivos acessórios 
de fábrica (cabo USB, CD 
com drivers etc.), para facilitar 
a transferência dos arquivos 
em sala de aula. 

Período de realizaÇÃo

Sextas, das 15h às 19h.
27 de julho, 3 e 10 de agosto
Sábados, das 15h às 19h
28 de julho, 4 e 11 de agosto

00:03:39:07
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abordagem teóriCa

Essas informações foram passadas aos 
alunos durante o curso, não obedecendo 
necessariamente a uma ordem cronológica.

FundamentoS báSiCoS da ProduÇÃo de Vídeo

– Vídeo versus fotografia digital (recortes)
– Noções de formato de vídeo e resolução
– Câmeras (características básicas de 

funcionamento)
– O olhar, posicionamento e movimentos 

básicos de câmera: zoom, panorâmica etc.
– Tipos de planos e enquadramentos: plano 

e contraplano, plano-sequência, noções de 
perspectiva etc. 

– Estruturação da imagem 
– Luz e cor: iluminação, temperatura de cor, 

utilização da luz externa, contraluz, luz de 
preenchimento, difusa, rebatedores etc.

– Som: noções sobre som direto, sonoplastia e 
recursos digitais

– Edição básica, convenções e tipos de suportes
– Noções sobre roteiro, organização de ideias, 

decupagem e concentração no tema 

Vídeo Como exPreSSÃo artíStiCa

– Introdução
– Cultura digital trash e mídia tática 
– Sobretempo, a desconstrução de uma 

imagem, estética etc.
– Experimentações 
– Liberdade de expressão, apropriações, 

direitos autorais de som e imagem
– Práticas dos alunos para discussão e 

desenvolvimento

00:01:36:04
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PartiCiPanteS

Alessandro Martins Rocha
Ana Carolina de Jesus
Fabiana Melo Sousa
Flavia Beatriz Pedrosa Pereira
Gilberto Vieira
Jeferson Carlos Santos de Andrade
João Vitor dos Santos
Jonas Rosa Baldsom
Kézia Jacomo Pimentel
Leonardo de Souza Rezende
Rita de Cassia Barroso de Souza
Tábata da Luz Santos Idade
Thais Gomes de Alvarenga
Viviane Rodrigues Cavalheiro
Yago Mariano Pereira da Silva

dePoimento do artiSta Sobre a oFiCina

Além de estimulante e divertida, a oficina proporcionou 
momentos inesquecíveis e de muita troca de experiências entre 
os participantes. Um dos exercícios propostos nas filmagens 
era para o aluno observar o cotidiano com olhos de turista, 
procurando diferenças, para depois tentar desenvolver uma 
narrativa audiovisual baseada nessa “primeira” impressão. 

O grupo empenhou-se muito nesse processo artístico e foram 
produzidos trabalhos com poéticas bastante distintas sobre um 
mesmo universo urbano. Alguns investigaram a musicalidade 
e o ritmo das imagens, outros se mantiveram focados nas 
mensagens, nos textos e signos urbanos, pensando videopoesia. 
Numa ocasião, uma aluna realizou uma performance 
filmando a Avenida Brasil utilizando uma câmera à prova 
d’água mergulhada numa tigela transparente, simulando a 
visão de um “peixe urbano” em um aquário. Também fomos 
agraciados por um dos participantes que trouxe uma linda 
sequência de imagens filmadas num apartamento abandonado 
no subúrbio, que abordava a solidão, o vazio, e que nos fazia 
refletir sobre o espaço que habitamos neste mundo.

00:02:18:07
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oFiCina de interVenÇÃo urbana e Videoarte 

com moana mayall

SinoPSe

A oficina teve uma etapa 
dedicada à história da 
videoarte, com um enfoque 
sobre trabalhos de projeção 
em espaços públicos. A parte 
prática propôs um trabalho 
coletivo de videointervenção 
a céu aberto, unindo diversos 
vídeos (loops) produzidos  
pelos alunos, por meio dos  
recursos de video remix ao 
vivo/veejaying/videomapping,  
que permitem edição de  
imagens em tempo real, bem  
como novos tratamentos, 
recombinações e experimen- 
tações com projeção em espaço 
público. Tanto os registros  
das projeções ao vivo como  
os vídeos criados por cada  
um dos alunos ficarão on-line, 
liberados para serem 
recombinados por copyleft. 

PerFil doS CandidatoS

Pessoas com interesse em 
trabalhar coletivamente e 
com curiosidade por vídeo e 
intervenção urbana. 

Período de realizaÇÃo

Sábados, das 16h às 19h.  
18 e 25 de agosto,  
1º e 8 de setembro
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PartiCiPanteS

Aline Cavalcanti Alcântara
Eduardo Couto da Cunha Kratochwil
Flavia Beatriz Pedrosa Pereira
Joyce Rodrigues Ferreira
Karen Kristien Silva dos Santos
Kézia Jacomo Pimentel
Mozileide Neri Barbosa
Rafael Puetter Mattos
Rita de Cassia Barroso de Souza
Thiago Diniz
Viviane Rodrigues Cavalheiro

dePoimento da artiSta Sobre a oFiCina

Unir o pensamento, os imaginários e as práticas da videoarte 
e da intervenção urbana foi a proposta desta oficina, que, 
já nos primeiros dois dias de aula, também inspirou várias 
discussões sobre o momento da cidade em que vivemos. Os 
participantes da oficina, moradores de diferentes bairros e 
favelas do Rio, e que vêm atuando em áreas diversas, tais 
como educação, teatro, música, vídeo, artes plásticas etc., 
compartilharam experiências e olhares sobre os lugares em 
que habitam e circulam pela cidade, e também sobre elementos 
para articularem seus projetos de videointervenção. A oficina 
teve uma primeira etapa teórica, apresentando conceitos e 
registros de trabalhos de videoarte e cinema expandido a 
partir dos anos 1960, bem como suas origens no cinema de 
atrações, fantasmagorias e primeiras projeções cenográficas 
(Josef Svoboda), videoesculturas, entre outros. Mais adiante, 
enfatizei projetos de vídeo em espaços públicos, de Tony 
Oursler e Krzysztof Wodiczko às videointervenções da 
Plataforma Vide Urbe, no Rio de Janeiro. Como um primeiro 
exercício de criação, pedi que os participantes associassem um 
conteúdo audiovisual, ou apenas uma imagem em movimento, 
a um determinado local da cidade, que já conhecessem 
ou que motivasse alguma pesquisa específica, sem que se 
preocupassem com a viabilidade da proposta – em termos 
técnicos ou burocráticos. Investigar as “peles” da cidade, não 
apenas por meio de suas características físicas e arquitetônicas, 
mas também como camadas de significado, interdisciplinares e 
abertas a múltiplas vivências e interpretações. Como amplificá-
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las, poética ou criticamente, por meio da videointervenção?  
Os projetos em geral foram muito interessantes, em termos 
tanto de conteúdo como da relação com os espaços escolhidos. 
Foram propostos vídeos já desenvolvidos por alguns dos 
participantes, além de apropriações e remixes a partir de vídeos 
publicados na internet. Na etapa prática da oficina, apresentei 
softwares de vídeo ao vivo e videomapping (projeções 
mapeadas de acordo com as superfícies). Finalizamos a oficina 
com uma prática experimental de videointervenção na fachada 
do Galpão Bela Maré. Convidei os participantes também para 
os Encontros Abertos da Plataforma Vide Urbe,* por meio dos 
quais também poderão prosseguir no desenvolvimento de seus 
projetos de videointervenção.

*Grupo aberto de estudos interdisciplinares, que compartilha ferramentas e 
conhecimentos que dão suporte a projetos artísticos de videointervenção urbana – 
desde o fluxo constante de saberes produzidos em torno da urbe até a interlocução 
com as propostas em termos estéticos, conceituais e tecnológicos. 

00:01:24:00
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oFiCina de arte Sonora e Cultura digital 

com romano

SinoPSe

Construir uma radionovela 
em capítulos, que trate da 
realidade dos participantes, 
auxiliando na construção de 
uma visão crítica/irônica 
dessa realidade por meio da 
discussão e apresentação da 
vida local. Foram construídos 
personagens e uma história 
a ser apresentada em 
uma webradio, podcast ou 
radioposte. Foram realizadas 
aulas de discussão, audição 
de novelas e radionovelas de 
diversas épocas, elaboração 
e gravação. Após uma série 
de passeios sonoros, audições 
e discussões sobre o tema, 
construiu-se um programa de 
rádio usando as descrições  
de cada participante para  
a criação coletiva de histórias 
possíveis sobre aquele local.

A radionovela será trans- 
formada em podcast e irá ao  
ar no portal Bela/Labe.

A oficina é destinada a 
moradores, estudantes, movi- 
mentos sociais, frequentadores  
e demais interessados de todas 
as idades.

obJetiVoS

a. Produzir com os partici-
pantes uma radionovela 
utilizando  
o resultado da oficina. 

b. Relacionar-se por meio 
dessa radionovela com a 
vida do lugar em que ela  
foi criada. 

c. Participar da produção 
e edição de um blog na 
internet, contendo ao final 
do projeto o registro das 
ações e dos trabalhos.

PerFil doS CandidatoS

Pessoas que gostam de se 
comunicar, de contar histórias, 
de falar e de trabalhar 
coletivamente. 

Período de realizaÇÃo

Sábados, das 15h às 18h.  
30 de junho, 7, 14 e 21  
de julho

00:01:56:11
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PartiCiPanteS

Agustin Arosteguy 
Allan Farias da Silva
Daniel Remilik
Jorge Michael Evaristo
Kézia Jacomo Pimentel
Mozileide Neri Barbosa
Rita de Cassia Barroso de Souza
Tábata da Luz Santos Idade
Valdean Alves dos Santos
Vanessa Gomes de Medeiros
Viviane Rodrigues Cavalheiros
Willian de Oliveira Nascimento

dePoimento do artiSta Sobre a oFiCina

As radionovelas possuem uma longa e importante história no 
desenvolvimento do rádio brasileiro. Remontam a um tempo  
em que as pessoas se reuniam em torno do rádio para escutar  
juntas uma história imaginária. Hoje o rádio mudou, e sua 
função primeira foi substituída por outros meios, mas a 
produção contemporânea de radionovelas pode despertar novos 
públicos e práticas para o meio radiofônico.

Nessa oficina no Bela/Labe, optou-se por uma radionovela 
ficcional ambientada na própria comunidade, criando um 
esquete em que as personagens se encontram em um botequim 
embaixo da passarela 10 da Avenida Brasil e conversam sobre 
um programa de rádio que acontecera no passado e sobre a 
possibilidade de reativá-lo.

A primeira e mais importante das personagens é a própria 
passarela, que a todos assiste desde a sua construção, uma 
imóvel cronista da Avenida Brasil que percebe o vaivém dos 
corpos em seus caminhos cotidianos.

Além da produção de textos, também discutimos nessa 
oficina as propriedades do som, diversas formas de gravação, 
podcasts e outros recursos sonoros para o rádio e para a arte.

00:03:13:17
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daniela labra é curadora independente e crítica de arte, 
doutoranda em História e Crítica da Arte pelo Programa de 
Pós-graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGAV–EBA–
UFRJ) desde 2010. Desenvolve projetos de curadoria, 
escrita crítica e pesquisa na área de artes visuais, atuando 
principalmente nos seguintes temas: arte brasileira 
contemporânea, performance arte, organizações independentes 
de artistas e intervenções urbanas. Desde 2004, apresenta 
palestras, oferece cursos e organiza seminários sobre arte 
contemporânea. Curadorias selecionadas: Travessias, Bela 
Maré, RJ (2011); Festival Performance Arte Brasil, MAM 
RJ (2011); Performance Presente Futuro, Oi Futuro, RJ 
(2008-2010); VERBO, Galeria Vermelho, SP (2005-2007); 
Investigações Pictóricas, MAC Niterói, RJ (2009); Fabulosas 
Desordens, Caixa Cultural, RJ (2007); Perambulação, II 
Bienal Internacional de Arquitetura de Rotterdam (2005).

romano, artista sonoro, criou o programa de rádio Oinusitado, 
realizado pelos convidados, que foi um ponto de encontro da 
cena de arte sonora carioca de 2002 a 2004. Trabalha com 
intervenções urbanas e sonoras, abertas à participação e 
produzidas pelo próprio público. Produz, a partir do imaginário 
da multidão, objetos ou ações sonoras, voltadas aos passantes. 

Em 2011, produziu o projeto Intrasom no MAM RJ 
e participou das exposições coletivas Panorama da Arte 
Brasileira no MAM SP e Voces Diferenciales em La Habana, 
Cuba. Em 2009, participou da 7ª Bienal do Mercosul, “Grito 
e Escuta”. Esteve na mostra Desenho das Ideias com a 
ação sonora Crude, composta por Guilherme Vaz, usando 
a arquitetura do museu como instrumento para executar a 
composição musical, e na mostra Absurdo, com os Chuveiros 
sonoros. Ganhou, em dezembro, o Prêmio Interações Estéticas 
da Funarte com o trabalho Sapatos sonoros. Em 2008, 
participou da exposição Nova Arte Nova e da coletiva Arte 
e Música. Ganhou a Bolsa de Estímulo às Artes Visuais da 
Funarte com o projeto Lugares e instantes, de intervenção 

CurríCuloS

00:02:24:23
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urbana, e o Prêmio Projéteis de Arte Contemporânea com 
a performance S.W.O.L, Sample Way of Life, um desfile de 
moda com roupas fakes compradas no camelódromo, realizado 
com uma apresentação ao vivo de rappers da periferia. Em 
2007, produziu a performance com a mochila sonora Falante, 
premiada no Salão de Abril, Fortaleza, e que participou da 
mostra Futuro do Presente, no Itaú Cultural em São Paulo.

moana mayall é pesquisadora, curadora e arte-educadora. 
Também realiza trabalhos como artista multimeios desde 2003. 
Em 2011, idealizou e realizou, como curadora, a primeira 
mostra totalmente dedicada à videointervenção em espaços 
públicos do Rio de Janeiro, intitulada Vide Urbe (que terá sua 
segunda edição em 2012), com trabalhos de Eder Santos e 
Simone Michelin, entre outros. Foi pesquisadora bolsista pelo 
Programa Avançado de Culturas Contemporâneas (PACC-
UFRJ) nos projetos “Z – Revista Eletrônica de Estudos 
Culturais”, de Beatriz Rezende, e “Redes Eletrônicas, Arte 
e Tecnologia: Novos Modelos Teóricos”, de Ivana Bentes, no 
qual concebeu e realizou o site de pesquisa Web Arte – Arte 
Eletrônica em Rede, pioneiro no Brasil. Concebeu e ministrou 
o curso teórico e prático “Colagens digitais: do cubismo à 
cultura da remixagem”, no Núcleo de Arte e Tecnologia da 
Escola de Artes Visuais (EAV) Parque Lage, onde também 
foi assistente da artista e professora Anna Bella Geiger (curso 
“Mídia e arte”). Curadora da I Mostra Imagens Remix, no 
Festival Visões Periféricas, pioneira na seleção e premiação 
do gênero video remix, também ministrou a oficina “Vídeo-
Remix” (Festival Visões Periféricas 2010). Atualmente, 
coordena as oficinas do projeto Regiões Narrativas, na 
Biblioteca Parque de Manguinhos, voltado para a criação 
transmídia a partir das narrativas de jogos, animação, vídeo e 
remix sonoro e visual. Desde 2007, também realiza projetos 
de VJ e videocenário para músicos, festivais de cinema e peças 
de teatro. Exposições: Bar Mitzva, Galeria Xiclet, SP (2012); 
Galeria do Poste, Plano B, RJ (2011); Video Ataq 2010, 
Parque das Ruínas, RJ (2010); Artistas Associados/Orlândia, 
intervenções na rua, RJ (2007); Posição 2004, “Corpo e 
Virtualidade”, NAT/EAV, RJ (2003), entre outras. 

00:01:45:10
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Cleantho Viana dedica grande parte de sua pesquisa artística 
ao vídeo. Realiza intervenções urbanas, explora os 
desdobramentos de seus vídeos em suportes que vão desde 
aparelhos celulares até imensos outdoors eletrônicos, e faz 
incursões na videoperformance, além de experimentações 
sensoriais. Atualmente, direciona seu trabalho para o campo 
do subconsciente, incorporando técnicas de hipnose às suas 
videoinstalações, tentando “reprogramar” o público das 
agruras do cotidiano.

Dentre as mostras e salões de que participou no Brasil e 
no exterior, destacam-se: Prêmio Aquisição no Arte Pará 
2010, Fundação Rômulo Maiorana, Belém, PA; Abotoados 
pela Manga, São Paulo, SP (2010); Magmart 4th, Casoria 
Contemporary Art Museum, Nápoles, Itália (2009); Primeiro 
Prêmio do Salão de Artes de Petrópolis, Centro Cultural Raul 
Leoni, Petrópolis, RJ (2008); Athens Video Art Festival, 
Technopolis, Grécia (2007); Prêmio Video of The Day do 
OUTVIDEO’06, International Videoart Festival in Public 
Spaces, Artpolitika, Rússia (2006); Prêmio Novos Formatos 
de Criação Audiovisual para Plataformas Móveis no XII 
Canariasmediafest, Centro Gran Canária Espacio Digital, 
Espanha (2006); e Novíssimos, Galeria Ibeu, Rio de Janeiro, 
RJ (2003).
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