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Cena da performance `Le Partage ,des Peaux 2', da canadenseIsabelle Choiniere: danga eletronica

	

Ovideo 'Pedro e o Lobo', de Michel Jaffrennou: projeto de US$ 6 milho`es tempintura e animaga'o

VIDEO

O ESTADO DE S. PAULO - D7

`Bardo', trabalho do baiano Marcondes Dourado: parceria coma bailarina Sandra Del Carmen

	

Aviolinista Steina Vasulkafazperformance no Videobrasil : homenagem ao mestre Nam June Paik

ao Hamburguer faz zoo16gico multimidia



0 videomaker paulista participa do festival com o
projeto `Video Zoo', criado especialmente para

as criangas, e compete com ojd premiado
fline `0 Menino, a Favela e as Tampas de Panela'

s criancas terao uma instala-
gao realizada so para elas por
Cao Hamburguer no 119 Fes-

tW International Videobrasil. Para
executar a obra, de 200 metros qua-
drados, Hamburguer chamou os ar-
tistes plasticos Vera Barros e Carlos
B4rmack eo arquiteto Pedro Mendes
4a Rocha. 0 video-

aker tambem ins-
veu o premiado
eo O Menino, A
vela e As Tampas

&Panels namostra
tnpetitiva . Cao

~flamburguer falou
rain Estado, por tele-
fone, sobre esses tra-
bathos.

.

)Estado -A instalagao Video Zoo
esta bemna entrada, e enorme e ver-

elha .
:Cao Hamburguer - As crian~as

ao adorer. A cor foi escolhida pelos

Especial para o Estado
CAMILA VIEGAS artistes plasticos que assinaLn a ins-

talaoo comigo. Eles produziram os
bichos e os desenhos que vao dentro
de uma area de Noe. 0 Pedro dese-
nhou uma nave futurists monocro-
matica para contrastar com os bi-
chos . As crian~as entrain por uma
rampa e encontram ambientes liga-
dos por trineis em varios niveis .

Estado - La dentro elas desco-
brem a bicharada.
Hamburguer -

Tern de tudo: girafa,
formiga, tamandua,
vacs, zebra, tigre,
pissaro, rato e bara-
ta- Cada um deles e
uma brincadeira di-
ferente.As girafas e o
rato carregam uma
camera de video na
cabe~a. 0 legal da

instalagao e que as prbprias criancm
podem movimentar os bonecos por
meio de manivelas. Isso significa que
elas podem dirigir o olhar da girafa,
por exemplo, na sue diregao e assistir

a imagem pela perspective de cima.

Estado - Onde estario as bara-
tas?

Hamburguer -As barutas tam-
bem serao exibidas em monitores.
Mas isso e perto da saida Antes, as
criancm passam pela vacs, a zebra e
o tigre. La elas bricam corn o padrao
de pele deles, comandados por um
botdo. Encontram um passaro voan-
do e tres monitores que mostram as

Ives Cardoso discute desej*o e amor
Ela Coma parte do
119 Videobrasil com

a instala~do `Daragoy' e
o video `Desir Noir'

Avideomaker Ws Cardoso, que
recebeu o premio de artistare-
velagao na ultima versao doVi-

deobrasil, em 1994, mostrara o video
Desir Noirna mostra competitive e foi
convidada para montar uma instala-
gao - Daragoy - na area de convi-
vencia do Sesc Pompeia. Sera sue pri-
meira experiencia'com instalagao
(leia texlo ao lado) .'
0video tern 15 minutos de durargao

e trata de questoes como o desejo e o
amor. Conta a histories de duas pes-
soas que nao se encontram. "E um dia-
rio poetico sobre o desejo, cujo nome
revela uma carga de escuridao", conta
a artista. Ws acrescenta ao dArio um
tratamento musical e poetico, com es-
culturas pare ambientar o video.

imagens daquilo que oboneco estara
vendo. Esaao vein as experiencias
corn "cromakey", recurso que pode
unir a imagem filmada dos visitantes
eum cenario de mata; o ceu ealua. E
depois vein um corredor inclinado
corn varios monitores exibindo bara-
tas. A ideia e distribuir uns chinelos
corn os quasass eles poderao "matar" as
baratas. Os monitores de teve terao
uma prote~do para nao quebrar, e a
imagem do inseto muda, com apau-

Sobre o convite para participar da
sele0o de instalgbes, ela disse estar
achando "uma experiencia muito inte-
ressante, por cause da grande varieda-
de de linguagens usadas nos trabaahhs
vizinhos". Nao e para
menos: ao lado de
Daragoy estao a tec-
nologica Luminous
Cosmic Rays, do ar-
tistes japones Keiichi
Tanaka, e as quatro
instalgoes do pai da
videoarte, Nam June
Paik.
0 premio conquis-

tado em 1994 deu
grande impulso a carreira de Ines, que
foi convidada para numerosas exposi-
g6es e festivais no Brasil e no Exterior
e recebeu oito premios em quase dois
anos . "Sou fruto do 109 Videobrasil",
orgulha-se. No ano passado, ela ga-
nhou o premio de melhor video auto-
ral no festival promovido pela JVC em

TRABALHOS

LHE RENDERAM

PREMIOS NO

EXTERIOR

Cao
Hamburguer
inventou
bonecos que
reproduzem
animais
e carregam
cameras
na cabega :
bichos
podem ser
manipulados
pela crian(ada

Estado - O video tambem tern
um tema infantil.

Hamburguer - Estou passando
por uma fase totalmente infantil .
Sempre produzi pensando no entre-
tenimento do prrblico, sem for~ar o
didatismo. 0filme conta as aventuras
de um garoto para conseguir umas
tampas de panela e se divertir na fa-
vela onde mora.

Toquio e foi premiada no Festival
Franco-Latino-Americano.

Segundo a diretora e curadora do
11 9 Videobrasil, Solange Farkas, "e co-
mum que os artistes deslanchem in

ternacionalmente de-
pois de passar pelo
festival" . 0 Videobra-
sil, podem, nao reper-
cute so no Exterior.
Neste ano, Ws con-
quistou mais dois
premios em Sahto
Andre e Cuiaba.
A artista, que vol-

tou recentemente de
Osnabruck, na Ale

manha, onde participou do European
Media Art Festival, disse que os traba-
lhos dos brasileiros sao muito aprecia-
dos na Europe. "Os artistes daqui ge-
ralmente trabalham com conteirdos
fortes, ao contrario de muitos euro-
peus, que usam uma linguagem mais
sintetica", comentou. (C.V .)

`Daragoy' e
obra pessoal
e intimista
Em texto exclusivo,

Ines Cardoso
fala sabre sue

pri7neira instalapio

Arnsta.l a~a-o Daragoy, de
~ Tnes Cardoso fica numa
l lsala brauea . No chao e
numa das paredes serao projeta-
das imagens de uma mulher gra-
vida e de um bebe. Ties dcscreveu
Darrtgoy nurn tsxto exclusivo pa-
re o Estado.

A instala~ao Daragoy tern um
torn pessoal c intimista.'Prabalha
coin conceitos poeticos e psico1o-
gicos. Um corredoi, de luz e urea
sales branca quase cir(trgim Ulna
barrigade gravida eum bebe pro-
jetados aos cuidados de duas en-
fermeiras reais . tlma came na
dual estarei deitada envolvida por
tima redoma de aerilico . Um poe-
nia de Harold Bloom, inscrito nes-
sa redoma, represents. a sensa~ao
de isolaniento e ruptura ao ea-
pressar meus sentimentos .
Ao mesmo tempo, a influencia

lx>ctica e expressada wino varie-
dade da rnelarrcolia ou do princi-
pio da angustia . 0 som ambiente
trabalha simultaneamente com a
nega,gao e a sublimaca-o do amor.
uma converses telefonica inthaa
estremecida por interven~eres em
varios idiomas quo dizem sempre
o mesmo: "Nos nao sabemos co-
mo expressar o nosso amor."
A intenoo e liomenagear a vi-

de, a criKao, mesmo que ainda
utilizando maneiras inadequadas
para nos' ekpressar7nos. E uma
ironia aos padroes emocionais
que vamos adquirindo ao longo
da vide. Estamos sempre caindo e
sempre nos levantando . Essa e a
for~a da vide.
A instalaoo coma ainda com

doisvideos. Um contenipla a ima-
gem de uma relaVdo amorosa
idealizada e o outro rompe com
essa idealiza0o. Tiata do convi-
vio com a dualidade humana.


