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A palavra “mise en scène” é francesa e teve sua origem no teatro 
clássico, referindo-se à movimentação e posicionamento dos atores e 
cenários no palco, no que diz respeito à preparação de um clima psicológico 
para uma cena. No cinema, a técnica ganha força com enquadramento de 
câmeras, luz e ação dos atores. Em “Suspense”, da artista carioca Kátia 
Maciel, não temos um filme no sentido tradicional, mas “mise en scènes” 
em série que trabalham com a ideia em torno do sentimento de suspensão, 
ou melhor, suspense. 

Na entrada da galeria Zipper, onde a mostra acontece até quarta feira 
15, cartazes funcionam como trailers de um filme. A palavra “suspense” 
aparece em todos os cartazes ao lado de frases poéticas sobre a iminência 
de que algo está para acontecer com uma mulher, presente em imagens 
fragmentadas, em meio a uma floresta. É a própria artista que incorpora 
a personagem sem rosto. “Os trabalhos falam desse estado de algo que 
está em suspensão, que está para acontecer e por isso nunca se configuram 
como um acontecimento nomeado. Se eu mostrasse o rosto, o aconteci-
mento teria um nome”, explica Kátia. 

A artista trabalhou por cerca de nove meses no processo de criação das 
seis obras que, apesar de não resultarem em um filme, são um cinema-ins-
talação. Em uma das obras principais, Katia sintetiza em uma videoperfor-
mance o sentimento de se estar suspenso. No vídeo, ela está alçada como 
um pêndulo em uma árvore. “Neste estado do suspense, você se vê a mercê 
de um acontecimento. É um estado de ansiedade onde o tempo parece 
passar mais vagarosamente”, define. 

Completam a exposição caixas de luz, onde a artista conhecida por seu 
trabalho com o vídeo, cria objetos interativos em homenagem às camadas 
mais elementares do cinema: a ilusão e a luz. Em “Caixa de Ar”, o visitante 
poderá manipular uma caixa transparente, onde a palavra “ar’ está impres-
sa em duas bolinhas de ping-pong, brincando com a ideia da intangibilida-
de. Já em “Caixa de Luz” é a luz, razão da ilusão da sala escura cinematográ-
fica que é transformada em estado sólido em uma poesia visual que brinca 
com espelhos e a palavra “luz”. NG
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Filme de arte
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Exposição com obras do acervo do Centre 
Pompidou chega ao Brasil e conta uma 
nova história da arte feita por mulheres

No ano de 2009, o Centro Georges Pompidou deu um passo na 
história das curadorias de coleções. A exposição “elles@pompidou.
com.br” esteve em cartaz até 2010, apresentando mais de 500 obras de 
200 mulheres artistas que integram a coleção. A exposição celebrou de 
maneira inédita uma produção que ao longo dos séculos teve espaço 
parco dentro da “história oficial da arte”, predominantemente branca e 
masculina. Desde então, a exposição se tornou itinerante. Durante o 
ano de 2012 passou pelo Seattle Art Museum, nos EUA, e agora chega 
ao Rio de Janeiro no próximo dia 23 de maio.

A mostra “ELLES: Mulheres Artistas na Coleção do Centro 
Pompidou” ficará no CCBB Rio até julho contando uma nova 
história da arte feita apenas por artistas mulheres. Serão 180 obras, 
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Centro Cultural Banco do Brasil, rJ/ de 23/5 a 14/7

musiCa CromatiCa “rythme couleur”, 
da artiste modernista sonia Delaunay
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mostra com vídeos emblemáticos. Apesar de 
serem frequentemente interpretados como 
manifestos contra o estado político no qual 
o Brasil se encontrava na década de 1970, os 
trabalhos permitem também uma leitura 
feminista sobre a situação da mulher na 
época. Com curadoria de Emma Lavigne e 
Cécile Debray, obras contemporâneas como 
a videoinstalação “Blood sea”, da brasileira 
Janaina Tschape, estarão lado a lado com as 
de artistas importantes do período moderno. 
Exemplo é a presença da obra da pintora 
russa-francesa Sonia Delaunay, um dos 
grandes nomes do orfismo,  movimento 
artístico do início do século 20, voltado para 
a cor e sua relação com o abstracionismo. 

Outros momentos, divididos por tópicos, 
compõem a mostra como a seção “Abstração 
colorida/abstração excêntrica”, dividida em 
três partes e com obras da artista francesa 
Louise Bourgeois, da portuguesa Maria 
Helena Vieira da Silva e das francesas 
Geneviève Asse e Vera Molnar. Consonante 
com o momento de revolta em relação ao 
lugar da mulher na história da arte será a 
seção “Musas contra o museu”, que terá um 
painel inédito do coletivo feminista anônimo 
“Guerrilla Girls”, conhecido por produzir 
peças publicitárias contra a desigualdade de 
gênero no mundo da arte. Nina Gazire

algumas delas manifestos pessoais contra a 
injustiça de gênero tanto na arte quanto na 
sociedade. Os trabalhos abarcam o período de 
um século – 1907 a 2010 – em diferentes 
formatos como pintura, escultura, desenho, 
fotografia, vídeo e instalação. 

Anna Bella Geiger e Leticia Parente, duas 
brasileiras na coleção francesa, participam da 

marítima videoinstalação “Blood sea”,  
da artista brasileira Janaina tschape  
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