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harun farocki
e a política das imagens

aPresentaçÕes



A presença de Harun Farocki no Brasil tem múltiplos significa-
dos para o campo das artes e do audiovisual. O país vive a ideia 
fixa de ganhar um Oscar, com um cinema que frequentemente 
se confunde com os contornos da indústria cultural, da econo-
mia do entertainment, da cultura do espetáculo e que se pro-
duz através de um sistema privilegiado de estímulos fiscais 
estatais superiores aos das demais manifestações artísticas e 
reflexões críticas. Geopolítica, conflitos, tecnologias bélicas, 
aparatos óticos e a montagem das imagens são alguns ele-
mentos com que Farocki conforma um discurso de rara con-
tundência política no entendimento de nosso tempo. Sua pre-
sença no Rio deve estimular jovens artistas, sobretudo os 
voltados para a intervenção política das linguagens visuais na 
esfera pública. 

O projeto Harun Farocki e a política das imagens é uma inicia-
tiva dos professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Fernanda Bruno e Tadeu Capistrano. Pesquisadores de mídia 
e imagem, coube a eles planejar o projeto a partir do contato 
com Farocki e estabelecer as parcerias no Brasil com o MAR e o 
Instituto Goethe, bem como montar a programação proposta 
à comunidade. 

O Museu de Arte do Rio implantou o projeto MAR na Academia 
para, justamente, propiciar a realização de iniciativas como 
essa para os nossos professores universitários. O respeito à  
autonomia da universidade e aos artistas é um valor que deve 
ser cada vez mais defendido na sociedade brasileira, bem 
como a liberdade de expressão. Graças a esta iniciativa, o MAR 
na Academia traz ao Rio, em apenas um semestre, nomes 
como Jacques Rancière, Marie-José Mondzain e Harun Farocki, 
presenças fundamentais para pensarmos uma Escola do Olhar 
em nosso contexto.

Nos últimos dez anos, o Instituto Goethe no Brasil tem tido 
uma ação importante em cidades como São Paulo, Porto  
Alegre e Salvador, com um trabalho de cooperação com as ins-
tituições universitárias e públicas locais. Como resultado dessa 
ação intensa, as instituições locais e o trabalho dos jovens 
curadores e teóricos são fortalecidos. Numa cidade como o Rio 
de Janeiro, onde se tem uma diáspora de curadores e críticos 
de arte, esse modelo de cooperação com as universidades e os 
museus se torna urgente.

Agradecemos às nossas parcerias e aos nossos apoiadores e  
desejamos a todos um excelente encontro com Harun Farocki.

Paulo Herkenhoff

Diretor cultural do MAR



O encontro Harun Farocki e a política das imagens convida ao 
diálogo com a obra deste artista tcheco radicado na Alema-
nha, em sua primeira visita ao Brasil. A presença da obra de 
Farocki em nosso contexto se torna cada vez mais oportuna, 
sobretudo devido às atuais discussões acerca do estatuto do 
olhar e da imagem diante de novos dispositivos de controle, 
tal como a expressiva implementação de tecnologias de visua-
lização e monitoramento de espaços públicos, comunidades  
e populações.

A partir da apropriação de imagens de diferentes proveniên-
cias, a obra de Farocki produz um potente e crítico campo vi-
sual. Um território estratégico no qual as imagens revelam pro-
cessos normativos, coercitivos e retóricos que atravessam 
instituições civis, militares, econômicas, e formam as bases do 
império iconocrático contemporâneo.

O evento compreende duas conferências de Harun Farocki e 
uma mostra de seus filmes, acompanhada de um curso com es-
pecialistas em sua obra. Além disso, oferece uma oficina em par-
ceria com a artista Antje Ehmann, da qual participarão estudan-
tes de cinema, comunicação e artes visuais do Rio de Janeiro.

Este importante encontro só foi possível graças a uma parceria 
com o Museu de Arte do Rio, através de seu programa “MAR 
na Academia”, envolvendo a Universidade Federal do Rio  
de Janeiro, a Universidade Federal Fluminense e o Instituto 
Goethe, com o apoio da Cinemateca do MAM/RJ, do Centro de 
Artes Hélio Oiticica e da Escola de Cinema Darcy Ribeiro.

Agradecemos aos parceiros e aos que apoiaram a realização 
deste evento, que fortalece o importante papel da universidade 
na construção de um olhar crítico sobre a política das imagens 
em nossa atualidade.

fernanda Bruno e tadeu capistrano

Organizadores
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conferências e workshoP 

Harun Farocki
Antje Ehmann

Conferência I - 1/12, 17h
Cinemateca do MAM

Conferência II - 5/12, 14h
Centro de Artes Hélio Oiticica

Oficina - 21/11 a 5/12
Centro de Artes Hélio Oiticica
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Conferências

conferência i
Cinemateca do MAM

 1/12 , 17h

Mediação

conferência ii
Centro de Artes

Hélio Oiticica
 5/12 , 14h

com
Hakun Farocki

Fernanda Bruno (MediaLab - UFRJ)
Cezar Migliorin (Laboratório Kumã - UFF)
Tadeu Capistrano (PPGAV/UFRJ)

com
Hakun Farocki
e Antje Ehmann

Oficina: 
“Trabalho em plano único”

Oficina
Centro de Artes

Hélio Oiticica
 21/11 a 5/12

com
Hakun Farocki
e Antje Ehmann

                   
                   Obs.: somente terão acesso à oficina  
                   os alunos selecionados.
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Mostra de filMes

HArun FArOCki: 
diante das imagens do mundo

Ícaro Vidal Jr.
Hermano Callou

21 e 22/11
23/ e 28/11
29 e 30/11

sessões às 15h e 17h

Cinemateca do MAM

[Todos os filmes serão exibidos com legendas em português]
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A mostra Harun Farocki: diante das imagens do mundo é um 
panorama da obra de um dos cineastas e artistas mais decisi-
vos hoje. A mostra pretende apresentar as principais linhas de 
força de uma trajetória de cinco décadas, que revela uma  
interrogação vigorosa e incessante sobre os modos de exis-
tência das imagens. As imagens não são apenas as represen-
tações do mundo: as imagens são acontecimentos que to-
mam lugar no mundo, que agem, transformam e criam formas 
de vida. A matéria-prima dos filmes do realizador tcheco radi-
cado na Alemanha são, frequentemente, imagens que já  
estão prontas, em arquivos ou inseridas em sistemast nos 
quais assumem um modo de existência operativo. Tais ima-
gens são restituídas à visibilidade na mesa de montagem.  
O gesto de pôr-se diante das imagens do mundo se traduz no 
exercício continuado com que o cineasta se dedica a fazer 
aparecer na montagem o que se mantinha, até então, invisível 
na própria evidência do que é posto à vista. 

Harun Farocki:
diante das imagens do mundo

Neste sentido, a curadoria desta mostra, comprometida com 
uma apresentação de um recorte da vasta, e ainda pouco 
conhecida por aqui, filmografia de Farocki, não pôde ser enca-
rada senão como um convite à montagem. Os filmes que inte-
gram Harun Farocki: diante das imagens do mundo, para além do 
compromisso com a introdução de algumas questões, estéticas 
e políticas, que atravessam a obra de Farocki, foram seleciona-
dos por alimentarem a mesa de montagem daqueles que lhes 
assistem. A montagem - este esforço, crítico e material, de  
simultaneamente enxergar e fazer ver - emblematiza o proces-
so através do qual chegamos à forma desta mostra. O motivo 
do pensamento como montagem desdobra-se também no âm-
bito da própria espectatorialidade da mostra, a partir do con-
fronto com as imagens do mundo que Farocki ajuda a (re)ver e, 
de forma ainda mais relevante, com aquelas imagens que estão 
por aí, circulando e produzindo mundos, mas que se invisibi-
lizam, aguardando novos e bons espectadores-montadores.

Ícaro Vidal e hermano callou
Curadores
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fogo que não se aPaga

(Nicht löschbares feuer, 1969, 25’)

O filme gira em torno de uma questão central: como representar  
o terror provocado pela produção e uso do napalm na guerra do  
Vietnã? Marcado pela estética do agitprops (filmes de agitação e pro-
paganda) e do distanciamento brechtiano, Farocki responde a esta 
pergunta montando um filme de uma forma mais racional e pedagó-
gica possível, com mínima construção subjetiva dos personagens  
e forte engajamento.

iMagens do Mundo e inscriçÕes da guerra

(Bider der welt und inschrift des krieges, 1988, 75’)

Talvez a obra de maior fôlego ensaístico e arqueólogico. A história do 
Iluminismo é a história, ao mesmo tempo, do esclarecimento intelec-
tual nas artes e ciências e do reconhecimento militar. A conjugação 
entre estas duas dimensões é o tema central do filme. Há dois mo-
mentos expressivos no filme ensaio: a história da gênese da fotogra-
metria e a dos arquivos aerofotográficos de Auschwitz, tirados pelos 
Aliados na II Guerra Mundial.

sessão

1
quarta
21/11, 15h

entre duas guerras

(Zwischen zwei kriegen ,1978, 83’)

Uma reflexão sobre a Alemanha no entreguerras (1917-1933). Ficção e 
documentário encontram-se combinados. Os personagens ficam em 
meio a uma cronologia do crescimento da indústria metalúrgica.  
O capitalismo, aliado à indústria de guerra, alimenta a construção e 
destruição do mundo. Em elegia, Farocki nos conduz a uma história 
da ascenção do hitlerismo.

sessão

2
quarta
21/11, 17h
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frases de iMPacto, iMagens de iMPacto. 

uMa conVersa coM ViléM flusser
(Schlagworte-Schlagbilder. Ein gespräch mit Vilém Flusser, 1986, 13’)

Farocki agenda uma conversa com o filósofo das mídias Vilém Flusser, 
em um Café. Propõe a Flusser analisar a capa do dia do jornal Bild (um 
famoso jornal sensacionalista alemão). O filósofo havia acabado de 
publicar seus livros sobre a fotografia e as imagens técnicas, que in-
fluenciarão as próximas obras do cineasta. A conversa gira em torno 
do mal-estar cognitivo e cultural diante dos choques entre as imagens 
e as escritas na capa.

doutrinaMento

(Die shculung, 1987, 44’) 

Primeiro filme de Farocki no qual mostra os laboratórios biopolíticos 
da vida urbana. Filma-se um seminário destinado para gerentes de 
empresas aprenderem os regimes corpóreos e de linguagens que  
maximizam a exposição da persona pública e, tão logo, dos lucros. 
Retóricas e posturas são cuidadosamente avaliadas pelos instrutores. 
O objetivo é “vender a si mesmo.

sessão

3
quinta
22/11, 15h

nATurEzA-MOrTA
(Stilleben, 1997, 56’)

A história do nascimento do gênero de pintura natureza-morta data 
do século XVII. Foi nesta época, de florescimento da vida burguesa, 
que os pintores holandeses começaram a representar os objetos ina-
nimados. Farocki intercala comentários de algumas destas pinturas 
com imagens dos trabalhos em estúdios fotográficos de marketing. 
Como se constrói hoje a natureza-morta de um queijo, de um relógio 
ou de uma cerveja? As reflexões do cineasta nos levam a pensar na 
história do conceito de fetiche da mercadoria.

sessão

4
quinta
22/11, 17h
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a exPressão das Mãos  
(Ausdruck der hände, 1997, 30’)

Historicamente, o cinema empregou o close-up frequentemente para 
revelar emoções humanas manifestas no rosto. Muito cedo, no entan-
to, os cineastas focaram sua atenção nas mãos. Farocki explora neste 
filme a linguagem das mãos no cinema, a partir de imagens de arqui-
vo, compondo um atlas de gestos que explora as funções da ação  
manual na história do cinema.

transMissão 

(Übertragung, 2007, 42’)

O documentário se dedica a examinar os ritos, os gestos e as atitudes 
em torno de diferentes monumentos de pedra ao redor do mundo, de 
importância histórica e memorialística. Os lugares são objetos de visi-
ta de peregrinos e turistas, transmitindo o passado a seus visitantes e 
recebendo os vestígios dos que ali passam.

sessão

5
sexta
23/11, 15h

coMo ViVer na rfa 

(Leben BRD, 1990, 83’)

Montagem de episódios registrados em aulas para adultos, treina-
mento professional, assistência pedagógica e situações diversas de 
produção de subjetividade. O filme se constrói como um dedicado 
panorama crítico das técnicas, rituais e formas de vida fabricadas nas 
democracias capitalistas ocidentais. 

os criadores dos iMPérios das coMPras
(Die schöpfer der einkaufswelten, 2001, 72’)

Por trás dos grandes centros de compras operam ferramentas de pro-
dução do desejo que se articulam em modos que lembram aqueles 
que já foram apresentados em Imagens da Prisão (2000). Se um  
gerente pode ser um perfeito diretor de cadeia, todos nós viramos, 
nesse mesmo gesto, prisioneiros.

sessão

6
sexta
23/11, 17h

sessão

7
sáBado
24/11, 15h
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a entreVista
(Die Bewerbung, 1997, 58’)

O filme desvela os bastidores dos cursos preparatórios para entrevis-
tas de emprego e seus mecanismos de manipulação. Desemprega-
dos são treinados para uma supostamente eficaz “gestão de si”, na 
qual tentam se vender ao futuro empregador em uma busca tortuosa 
por trabalho. 

sessão

8 sáBado
24/11, 17h

sessão

9 doMingo
25/11, 15h

reconhecer e Perseguir
(Erkennen und verfolgen, 2003, 58’)

A guerra vira um jogo numa tela. Já não assistimos às grandes cenas 
do espanto e da dor. Se a guerra se faz à distância, é porque as pró-
prias imagens que se produzem na tela estabelecem uma distância 
fundamental com aquilo que elas apresentam. Todo jogo de guerra 
deve se mensurar agora como a distância entre a imagem e as coisas. 

JOgOs sériOs i-iV

(Ernst Spiele, 2009-2010, 44’)

A realidade da guerra se ensaia nas telas e se desenvolve por meio da 
aplicação dos procedimentos do video game e da realidade virtual.  
Farocki utiliza esses mecanismos para mostrar o local que as imagens 
têm na conformação do imaginário bélico contemporâneo.

sessão

10 doMingo
25/11, 17h
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sessão

11 quarta
28/11, 15h

a aPresentação 

(Der auftritt, 1996, 39’)

Documentário etnográfico sobre uma agência de publicidade. O filme 
registra a apresentação e o exame de um logotipo para um consórcio 
de lojas de ótica a portas fechadas. O material publicitário é vendido 
como  imagem do dinamismo e confiabilidade da empresa. 

uMa iMageM

(Ein bild, 1983, 25’)

Documentário observacional realizado para televisão, onde Farocki 
acompanha por quatro dias um ensaio fotográfico de uma modelo 
nua nos estúdios da Playboy alemã. O filme examina as técnicas e as 
relações de trabalho que presidem a fabricação da imagem.

sessão

12 quarta
28/11, 17h

VideograMas de uMa reVolução  
(Videogramme einer revolution, 1992, 106’)

Documentário ensaístico sobre as imagens televisivas e amadoras 
da revolução de 1989 na Romênia, que derrubou o regime de Nico-
lae Ceaușescu. As imagens são acompanhadas pela voz em off de  
Farocki, que investiga a participação das próprias imagens nesta que 
ficou conhecida como a primeira revolução em que a televisão ocupou 
um papel primordial.

coMo se Vê

(Wie man sieth, 1986, 72’)

No que vemos, sempre há alguma coisa que se oculta. Farocki tenta 
dar conta da multiplicidade de olhares que formam parte das ima-
gens, dos seus modos de produção, de seus modos de circulação. Se 
sempre algo fica sem ser percebido nisso que olhamos, o filme é uma 
tentativa de fazer, a partir disso, uma forma de intervenção política.

sessão

13 quinta
29/11, 15h
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sessão

14 quinta
29/11, 17h

eM coMParação

 (Zum vergleish, 2009, 61’)

Apenas comparando podem aparecer as diferenças que fazem parte 
do mundo. As imagens tomam a sólida presença de materias de cons-
trução para fazer visível o que fica entre elas. Vamos do mais simples 
ladrilho ao prédio mais sofisticado. No meio, cabe a nós estabelecer o 
rigor das diferenças que o filme propõe. 

sessão

15 sexta
30/11, 15h

caPital de risco

(Nishte ohone risiko, 2004, 50’)

Nesta ocasião, o olhar de Farocki se intromete no meio das negocia-
ções entre uma empresa e uma companhia de capital de risco, des-
vendando o cotidiano dos processos das conversas desde o início até 
a assinatura do contrato.

resPiro 

(Respite, 2007, 40’)

Farocki faz uma montagem partindo do material de arquivo do cam-
po de Westbork, na Holanda. O filme se realiza na tensão de fazer le-
gíveis essas imagens do horror mantendo a distância que dá título ao 
mesmo. A montagem e a ausência de som fazem parte dessa busca.
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sessão

16 sexta
30/11, 17h

Yella, dir. Christian Petzold

(Yella, 2007, 89’)

Neste filme dirigido por Christian Petzold, amigo e colaborador de  
Farocki, uma mulher que quer deixar para trás sua vida conhece um 
homem do qual vai ser tornar assistente. Porém, fragmentos do pas-
sado voltam para formar o horizonte de sua nova vida.

sessão

17 sáBado
1/12, 15h

a saÍda dos oPerários da fáBrica

(Arbeiter verlassen die Fabrik, 1995, 36’)

Desde o início do cinema, os trabalhadores foram alvo do olhar da câ-
mera. Neste filme, Farocki recorre à esta obsessão, presente desde o 
filme dos irmãos Lumière, e apresenta as variações em que o próprio 
cinema se encontra comprometido.

iMagens da Prisão

(Gefängnisbilder, 2000, 60’)

Imagens da prisão é um percurso pela história do século XX tomando 
como eixo aquilo que com mais cuidado as imagens intentam evitar: 
as formas do confinamento e a vida que se oculta nas cadeias. Do 
documentário à ficção, neste filme Farocki apresenta uma visão em 
que o que somos aparece no modo como produzimos o castigo.
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curso

As iMAgEns dO MundO: 
posições em torno de Harun Farocki

Ednei de Genaro (UFF) 

Hermano Callou (UFRJ)

Hernán Ulm (UFF)

Módulo I - 21 e 22/11
Módulo II - 23/ e 28/11
Módulo III - 29 e 30/11

18h30

Cinemateca do MAM
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O curso pretende apresentar a obra cinematográfica e artísti-
ca de Harun Farocki. Serão privilegiados os problemas que o 
cineasta investiga no campo da imagem, procurando revelar o 
impacto das suas estratégias críticas e artísticas na paisagem 
contemporânea da arte. O curso é oferecido em três módu-
los, ministrados pelos professores Ednei de Genaro, Hermano 
Callou e Hernán Ulm.

As imagens do mundo:
posições em torno de

Harun Farocki

Ativismos e engajamentos
em Farocki

Ednei de Genaro (UFF)

O primeiro módulo pretende apresentar os quatros momentos 
de ativismo/engajamentos políticos de Farocki: agitprops; a 
crítica da indústria cultural; as imagens de arquivo e ensaísmo; 
os vídeos de observação biopolíticos e instalações. Demarca-
remos assim uma discussão sobre a trajetória e  influências das 
estratégias críticas do cineasta.

CV: Ednei de Genaro é doutorando em Comunicação pela UFF. Mestre em  
Sociologia Política. Integrante do grupo Kumã (Lab. de pesquisa e experimen-
tação em imagem e som - Cinema/PPGCom/UFF). Realiza tese sobre Harun 
Farocki, como pensador e arqueólogo das mídias.

MÓdulo i
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MÓdulo ii O arquivo dos gestos

Hermano Callou (UFRJ)

O segundo módulo pretende apresentar a arqueologia dos 
gestos de Harun Farocki. A gestualidade enquanto problema 
cinematográfico: a produção, sobrevivência e montagem dos 
gestos nos filmes de arquivo, documentários observacionais e 
instalações do cineasta. As filiações de Farocki: o gesto em 
Brecht, Warburg e Flusser.

CV: Hermano Callou é jornalista, pesquisador de cinema, curador e mestrando 
em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
Entre 2008 e 2012, foi organizador e curador do Cineclube Dissenso no Cinema 
da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), em Recife. Atualmente, desenvolve 
pesquisa sobre Harun Farocki.

MÓdulo iii A montagem e a
construção do olhar

Hernán Ulm (UFF)

Imagens do poder e poder das imagens: uma crítica pela mon-
tagem. Sob que condições  o olhar é produzido. Os entremeios 
do olhar. A montagem-interrupção: contra a continuidade da 
visão, a descontinuidade do intervalo. Uma verdade que não 
tem nome. O ponto cego do olho: o que fica fora de toda ima-
gem: visibilidade e legibilidade.

CV: Hernán Ulm é mestre em Filosofia Contemporânea pela Universidade  
Nacional de Salta. É professor de Estética e História das Artes e tem pesquisa-
do as relações entre estética e política com foco no cinema nas obras de Lu-
crecia Martel, Albertina Carri, Harun Farocki, entre outros. Tem publicado os li-
vros: “Historia, ética y actualidad en Michel Foucault” e “Cuestión de imagen”.
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programa

Mar na Academia

O Museu de Arte do Rio (MAR), através de sua Escola do Olhar, 
desenvolve o Programa MAR na Academia. O objetivo é esti-
mular a participação da universidade no projeto do MAR de 
promover a inscrição da arte na esfera pública, no âmbito da 
região metropolitana do Rio de Janeiro, com ênfase nas rela-
ções entre museu e educação, e no fortalecimento da cidade 
como centro de reflexão teórica. Entre os valores, estão a  
liberdade de expressão e o respeito à autonomia universitária, 
o processo de emancipação cultural e a independência das ati-
vidades da crítica e da historiografia com relação ao Estado e 
ao mercado. Em torno de uma agenda prioritária comum, o 
projeto do MAR objetiva o intercâmbio nacional e internacio-
nal, a cooperação entre os centros de pós-graduação em arte, 
a estética e a cultura visual. Busca-se o envolvimento de am-
plos setores da sociedade nessas atividades acadêmicas,  
incentivando a participação de professores e estudantes uni-
versitários em projetos da área curatorial e educacional do 
MAR.
O programa MAR na Academia tem por objetivo apoiar os 
processos de aperfeiçoamento dos cursos universitários de 
formação de professores de arte para o ensino fundamental, 
por meio de estágios, cursos de extensão, fomento à pesqui-
sa, formação de acervo bibliográfico, publicações, colóquios e 
uma série de debates que compõem sua agenda. O resultado 
dessa linha de atuação poderá ser a sensível melhoria da rela-
ção entre arte e educação no ensino fundamental na cidade.  
A iniciativa do MAR espera contribuir para o processo de refle-
xão crítica e para a elevação dos índices de avaliação dos pro-



gramas de pós-graduação em arte das universidades do Rio 
pelo Ministério da Educação. A programação do MAR na Aca-
demia no período de 2011-2013 tem o patrocínio da Funda-
ção Roberto Marinho e dos parceiros do MAR (Organizações 
Globo e Vale). Tendo em vista que o MAR é um equipamento 
público da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, 
as atividades do MAR na Academia ocorrem em quaisquer es-
paços da cidade, dependendo da adequação aos projetos pro-
postos por professores, estudantes e artistas.

Mar na academia

Eventos realizados ou apoiados (2011-2012)

• I Seminário Internacional Reconfigurações do Público. Museu de 
Arte Moderna do Rio de Janeiro. 8 a 10 novembro de 2011.

• 

• Seminário Vômito e Não: Práticas Antropoêmicas na Arte e na 
Cultura, IV Seminário de Pesquisadores do PPGARTES-UERJ.  
20 a 24 de agosto de 2012.

• 

• Colóquio Internacional Arte, Estética e Política: diálogos com 
Jacques Rancière, PPGAV-UFRJ e PPG/COM-UFF. 8 a 11 de outu-
bro de 2012.

• 

• Conferência de Marie-José Mondzain, “Imagem, matéria plásti-
ca”, PPGAV-UFRJ, realizada no Salão Nobre da Escola de Artes 
Visuais do Parque Lage. 5 de novembro 2012.

• 

• Conferências, workshop, curso e mostra de filmes de Harun 
Farocki, iniciativas do PPGAV-UFRJ e do PPGCOM-UFRJ realiza-
das na Cinemateca do MAM e no Centro HO. 21 de novembro a 5 
de dezembro de 2012.
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