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A exposição Paisagens Inventadas apresenta o resultado da primeira 

residência artística da Galeria Mamute, no projeto Videoresidencia Território 

Expandido, uma proposta concebida com objetivo de oportunizar espaço de pesquisa 

e criação a projetos de videoarte e estimular processos de criação coletiva. 

Os vídeos que compõe a mostra são oriundos da experiência criativa 

coletiva de três grupos de trabalho, formados por um artista integrante do Núcleo de 

Vídeo do RS (NVRS) e um artista convidado de uma região do Brasil: Alice Jardim 

(AL) e Walter Karwatzki (NVRS), Andreia Vigo (NVRS), Adriana Tabalipa (RJ) e o 

convidado Roderick Steel (RJ), Joacélio Batista (MG) e Nelton Pellenz (NVRS). Em um 

período 45 dias, os grupos vivenciaram um processo criativo intenso, compartilharam 

experiências, somaram afinidades, aproximaram diversidades, romperam fronteiras, 

abriram seus territórios de criação na construção de obras de arte vídeo.  

A cidade de Porto Alegre, o local de encontro, tornou-se um laboratório 

aberto, o cenário das ações artísticas. Ruas, pontes, viadutos, jardins, arquiteturas, 

lagos revertem-se em uma cartografia a ser explorada. 

Alice e Walter foram instigados por fluxos e vertigens. Na série de vídeos 

Vértices o cotidiano da cidade é apresentado a partir de um ponto de vista inusitado - 

apontam a câmera para o céu e invertem o fio de prumo da visão, abrindo buracos de 

céu azul sob nossos pés. Em Ruas sem Saída o ritmo cadenciado da imagem e o som 

ofegante corporificam o percurso e nos carregam a atravessar continuamente muros, 

portas, janelas. Desafiando a gravidade, em Viamão os corpos sobem verticalmente a 

rua levados por suas sombras no fluxo do movimento. 

Andreia, Adriana e Roderick são motivados pelas atuações do corpo e 

simbologias. Moonovosol apresenta um mundo onírico onde três corpos performam 



usando vestes negras, prateadas, cobertas com pequenos espelhos circulares. A cada 

momento da cena podemos ver através dos espelhos recortes do espaço que os 

circunda. Um grande espelho circular composto à cena evoca as ações. Como um 

quarto olho reflete simultaneamente o que está atrás da cena. Os vídeos apresentados 

em trípticos na exposição recuperam a justaposição da visão revelando instantes 

distintos de uma mesma cena. O som maquínico incorporado ao vídeo reforça o 

mistério da cena. 

Joacélio e Nelton foram estimulados pelos deslocamentos. A deriva deixam-

se levar pelas solicitações da geografia e dos encontros. Na série Rio perseguem a 

margem de um Rio em um passeio lento provocando a sensação de solitude com 

formas ondulantes das ondas e o eco do som das matas. Abordagem apresenta um 

barco atracando calmamente no cais e afastando-se. Em Cheia, passeamos em um 

plano próximo a água. Podemos ver as nuances de uma cidade a distância engolida 

pela densidade da água em primeiro plano. Imerso atenta a narrativa do percurso de 

um sujeito que imerge sobre a mata vestindo traje executivo, com uma maleta à mão, 

adentra-se continuamente sobre ela.  

Ponto de vista, fluxo, vertigem, corpo, símbolo, sonho, deslocamento, 

imersão mimetismo, água são conceitos norteadores da poética artística de Alice e 

Walter, Andreia, Adriana e Roderick, Joacélio e Nelton, pontos de intersecção de suas 

forças criativas para um projeto comum.  

Somado as diversidades e riquezas topológicas de cada participante, o 

vídeo abriu perspectivas inusitadas de criação e a possibilidade de ampliar a textura 

citadina, reconfigurar e inventar uma nova paisagem, resultante do encontro criador, 

de uma prática criativa coletiva, da riqueza desse encontro. 
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