
Con este programa quero presentar ao público do Ci-
neclube de Compostela o proxecto online que levo co-
misariando dende decembro de 2016: MOVIMCAT – The 
Moving Image Catalog. Movimcat é unha plataforma dedi-
cada á promoción da cultura de artistas da imaxe en mo-
vemento. É un catalog (e non un catalogue) en homenaxe 
ao filme de John Whitney de 1961 (que me tería encantado 
incluír nesta proxección pero, por desgraza, non podemos 
afrontar o seu aluguer).

A miña actividade principal é seleccionar obras de imaxe 
en movemento que están oficial e libremente dispoñibles 
para ver online, compartir esta selección con usuarios e 
usuarias das redes sociais, construír un índice (centrado 
tanto en temáticas como en prácticas) e convidar a outras 
curadoras e curadores. Compilar e comisariar un catálogo 
tamén leva a contactar con artistas, en liña e no mundo 
real, o que significa coñecelos e ás veces mesmo pedirlles 
que publiquen unha peza para Movimcat.

A selección que fixen para o Cineclube está enteiramente 
composta de filmes que me gustan, que son significati-
vos para min a nivel persoal pero tamén para a acción de 
compilar un catálogo en liña de imaxe en movemento de 
artistas. Cada peza representa un momento, unha posibi-
lidade, unha entrada no índice, un encontro persoal, unha 
exposición, etc. Cinco destas curtas están dispoñibles en 
público en Movimcat, mentres as tres restantes non foron 
publicadas na rede aínda – pero os seus autores e autoras 
aparecen xa no catálogo con outros traballos.

O CATÁLOGO E AS SÚAS EXTENSIONES.
UNHA PROXECCIÓN DO MOVIMCAT

STEFANO MIRAGLIA
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Seguindo estas premisas, o programa que fixen non debe-
ría ter moita coherencia, pero, dalgún xeito, a secuencia 
ten sentido para min: a derradeira imaxe de Palms chama 
polo sinal cósmico de Varela. Logo, despois do sinal, co-
mezamos a ver o mundo con diferentes ollos: aí é cando 
visitamos o Hammam de Nick Collin, o Midnight Orange de 
Gautam Valluri e o Shape of a Surface de Nazli Dinçel. Du-
rante esta viaxe, nun certo punto, perdémonos no dereito, 
e aí é cando imos contemplar os traballos de Clio Simon 
e Zahid Jiwa – que representan tamén un cambio subs-
tancial: pasamos de imaxes en super8 ou 16mm a imaxes 
estritamente dixitais. O programa finaliza cunha peza máis 
longa, unha descrición do mundo subterráneo visto polas 
artistas Chiara Caterina e Nicola Di Croce.

O traballo de Mary Helena Clark usa a linguaxe do collage, 
a miúdo xuntando temas e estilos dispares que suxiren 
unha lóxica ou código exterior, que exploran estados di-
sasociativos a través do cinema. Traballando coa cita, a 
materialidade do filme e as relación incongruentes entre 
imaxe/son, o traballo recente de Clark explora as subxecti-
vidades cambiantes e os límites da cámara personificada.

No inverno de 2016, estaba a descubrir a escena contem-
poránea norteamericana. A través de blogues, boletíns e 
redes sociais, brotaban nomes como os de Robert Todd, 
Margaret Rorison, Stephen Broomer, Dan Browne e Mary 
Helena Clark alí estaban coas súas contas repletas de tra-
ballos previos listos para ser contemplados. Lembro estar 
sentado no meu escritorio, mirando a abraiante Palms de 
Mary Helena Clark (a cal, naquel momento, era o traballo 
máis recente que puxera completo a disposición) e sentín-
dome coa sorte de poder ver un traballo tan revelados. Era 
como un agasallo. Este foi o primeiro filme que compartín 
na páxina web de Movimcat e nas súas contas nas redes 
sociais.

O sinal cósmico, a primeira peza analóxica de Leandro 
Varela é a demostración dunha serie de mensaxes codifi-
cados en formato de vídeo. Varela é un cineasta e arqui-
vista arxentino residente en Buenos Aires. O seu corpo de 
traballo consiste en pezas de animación moi minimalistas 
e curtas feitas de xeito exclusivo para proxeccións cine-
matográficas. Tamén fai de asesor e comisario convidado 
para Movimcat

Hammam é un filme de un minuto e medio rodado nuns 
baños turcos en ruínas en Methoni, ao sur-oeste do Pe-
loponeso, en Grecia. Nel, Nick collins rebélase como un 
mestre no que fai: filma ríos, ruínas, campos, captura e 
interpreta a luz coa súa cámara. Nos derradeiros doce 
meses Nick Collins lanzou na súa conta de Vimeo vinteoito 
filmes (tanto do fondo do seu catálogo como novos). Des-
de entón os seus traballos están a recibir finalmente moita 
atención.
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Un filme de clímax non resoltos, anticipacións frustradas e 
crescendos insubordinados Gautam Valluri conta Midnight 
Orange a través de arquitecturas que saíron mal. Filmado 
nas tumbas da familia Paigah en Hyderabad, na India, o 
ruído e o silencio, o titileo e a quietude contan a historia 
dunha tradición de mellorar arquitectonicamente aos teus 
devanceiros, mesmo no soño eterno da morte.

En Shape of a surface, de Nazh Dinçel, o chan faise res-
ponsable das ruínas unha pez pagás, máis tarde cristiás e 
agora musulmás dunha cidade construída para Afrodita. 
Mentres esta se toma cumprida vinganza de Narciso, os 
espellos revelan o que se ve, superficies e membros des-
mantélanse e a mármore volvéndose carne.

Filmada en Chile, Le bruissement de la parole é unha 
adaptación experimental das paroles gelées de Rabelais. 
Palabras atrapadas e preservadas no carazo, só o quenta-
mento global fará que de súpeto volvan á vida, restaurán-
doas para ser escoitadas. Como se viñesen de ningures, os 
ruídos dunha batalla esquecida emerxerán.

Zahid Jiwa é un artista visual e fotógrafo con base en Mon-
tréal, no Quebec. A súa práctica artística baséase nunha 
montaxe visual que combina elementos de fontes diferen-
tes nunha soa imaxe e na fotografía dixital. Os vídeos de 
Jiwa fanse para ser exhibidos dixitalmente e son algunhas 
das pezas máis interesantes que veñen do Vaporwave, un 
movemento artístico/estético ou, utilizando palabras da 
Wikipedia, «un micro-xénero de música electrónica e me-
mes de Internet que xurdiu a comezos dos anos 2010».

A inclusión de vídeos de Jiwa como este Oasis of Mirrors 
no The Moving Image Catalog -alén da espectacular cali-
dade do seu traballo- representa moi ben o tipo de aspec-
tos arqueolóxicos que poden xurdir cando se comisaría un 
proxecto só co que xa está dispoñíbel. En 2018, o Le Dôme 
Festival de Montbazon, en Francia, deume carta branca 
para exhibir imaxes en movemento de artistas, o que me 
levou a proxectar na galería do festival unha retrospectiva 
de vídeos de Jiwa, dándolle un novo contexto fóra da súa 
presenza online.

Este comisariado para Le Dôme deume a posibilidade de 
coñecer mellor aos artistas franceses da imaxe en move-
mento, máis en concreto a escena en torno a Le Fresnoy - 
Studio National des arts contemporaines e os seus antigos 
estudantes, como Elsa Brès, quen me introduciu nos auto-
res do derradeiro filme deste programa.

Peza complementaria doutro filme de Chiara Caterina e Ni-
cola Di Croce chamada Il mondo o niente, Il mondo di sotto 
foi incluída no The Moving Image Catalog por primeira vez 

pola propia Elsa Brès, quen exerceu de comisaria convida-
da durante o Movimcat Maratón en xaneiro de 2018, mo-
mento no que once persoas convidadas quedaron a cargo 
do programa do catálogo.
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ASOCIACIÓN
O Cineclube tenta ser  

unha asociación autoxestionada.  
Para iso, propoñemos unha aportación 

económica persoal de 5€/mes  
(3€ para estudantes e parados/as)

cineclubedecompostela.wordpress.com 
facebook.com/cineclubedecompostela
 @ cineclubedecompostela@gmail.com 

PROXECCIÓNS
Todos os mércores ás 21:30 na  

Gentalha do Pichel (Santa Clara, 21.  
Santiago de Compostela) 

Entrada de balde | Bono-axuda: 1€

CINECLUBE  
DE 

COMPOSTELA

MAI 
2019

8 DE MAIO 
COMO NON SER VISTA: UN ARQUIVO 
.MOV EDUCACIONAL FODIDAMENTE 
DIDÁCTICO
(How Not To Be Seen: A Fucking Didac-
tic Educational .MOV File, 
Hito Steyerl, EUA, 2013, 15’, VOSG)
OLLO/MÁQUINA I-III
(Auge/Maschine I-III, Harun Farocki, 
Alemaña, 2001-2003, 71’, VOSG)

15 DE MAIO 
Sesión de filmes realizados no 
CHANFAINA LAB DE SAN SADURNIÑO
Coa presenza de Sabela Iñíguez e 
Manolo González

22 DE MAIO
ΤEΜΕΝΟΣ
(Alberte Pagán, Galiza, 2017, 37’, VO)
FLORA E FAUNA (SHOT ON SIGHT)
(Alberte Pagán, Galiza, 2017, 14’, VO)
ULURU
(Alberte Pagán, Galiza, 2018, 7’, VO)
O CARUNCHO
(Alberte Pagán, Galiza, 2018, 17’, VO)
Coa presenza de Alberte Pagán

29 DE MAIO 
MOVIMCAT 
Sesión programada por Stefano 
Miraglia. Organizada en colaboración 
con ACCIÓN CULTURAL ESPAÑOLA, 
FESTIVAL (S8) E A CUARTA PAREDE


