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Ministério do Turismo e Adelina Instituto apresentam:



F I L M E - F Á T U O
As imagens que formam o con-
junto de Filme-fátuo, primeira 
individual de Dirnei Prates em São 
Paulo e a quarta edição do projeto 
Perímetros, traçam, entre a aguda 
urgência e o exercício contempla-
tivo, um percurso vigoroso, não 
linear e permeável ao risco. O 
caráter multidisciplinar de sua 
obra faz com que filmes, vídeos, 
fotografias, instalações, livros de 
artista e objetos, entre outros, 
transitem atualmente por meio de 
estratégias conectadas a um 
espírito de tempo mais combati-
vo, de um agora algo perplexo, ou 
focadas nas transformações míni-
mas e cotidianas pelas quais todos 
passamos e que usualmente nos 
escapam de visadas mais atentas. 
Nessa jornada construída em 
Filme-fátuo certamente há pedi-
dos de socorro estridentes, 
átimos-passagens de desespero, 
contudo o recorte também se 
apresenta por procedimentos, 
abordagens e corpus de obra 
menos ostensivos, em que a 
reflexão sobre as peças reunidas e

observadas coletivamente nos  
dão um certo amargor, uma sen-
sação de finitude, um sentido de 
preservação frente a um desastre 
futuro ou à porta do nosso hoje. 
O público se situa entre perda e 
permanência, vestígio e comple-
tude, grafismos de cavernas e 
bombardeios virtuais. Ao selecio-
nar, ver, ler e sentir os trabalhos, 
trocar ideias, debruçar-se sobre a 
escrita, me vieram instantes de 
variadas linguagens e configu-
rações - desde um formigueiro 
em close por Kiarostami, a Quar-
ta-Feira de Cinzas de Cao Gui-
marães e Rivane Neuenschwan-
der, um chuveiro aterrorizante a 
mesclar Martin Arnold e Hitch-
cock, a poética analógica de 
Tacita Dean, os experimentos 
amadores-mágicos de um 
cinema ainda a florescer, um 
epílogo de Spike Lee, polaróides 
de Tarkovski, fotografias em 
chamas de Hollis Frampton, pro-
duções em menor escala de 
Cildo.



E o título. Neologismo que se 
refere a fogo-fátuo, obviamente. 
O fenômeno que possibilita ver 
luzes originárias de material 
orgânico em decomposição 
provocou tal criação etimológica. 
Fortalece o aspecto material da 
utilização de filme - matéria-pri-
ma, lembre-se, que possibilitou a 
emergência do cinema industrial e 
que hoje vem sendo abandonado 
pela prevalência do paradigma 
digital -, tão bem escolhido, 
manipulado e reinventado na pro-
dução do artista gaúcho. E o fogo 
do termo original que hoje invade 
e arrasa, não apenas no plano 
simbólico, a nossa psique. Panta-
nal, Amazônia, Museu Nacional. 
Não faz muito tempo, MAM Rio. E 
que perturba qualquer profissional
ligado ao audiovisual frente à 
desalentadora situação da Cine-
mateca Brasileira, com seus nega-
tivos, rolos, nitratos etc em triste 
desamparo. 

Inicialmente, há um vídeo na 
entrada do espaço expositivo do 
Adelina, Pipare, cujo significado 
em iorubá se refere a apagamen-
to. Formigas saem de cena em um 
plano fixo que ganha trilha de 
violência, com sons de tiros, 
bombas, tapas. Dialoga com 
Frátria, que se fundamenta em 
fotografias de imigrantes angola-
nos dispostas em espaços 
comuns do instituto, esvaziadas 

por ação de fita adesiva e que 
resultam em silhuetas despidas de 
identidade a personificar a invisibil-
idade social. Já em A luz não se fez, 
os diminutos rótulos de caixas de 
fósforo representando uma árvore, 
colocados em linha, terminam por 
desenhar uma paisagem calcinada 
(novamente a figura do fogo).

Uma das paredes da sala expositiva 
principal se ancora em uma perspec-
tiva de fragmento, em que há desde 
um corpo prenhe de desejo (as foto-
grafias que estiveram em mostra 
anterior do artista, A noite barroca, 
na Galeria Ecarta, Porto Alegre, 2016)
até uma aparição disforme ou do 
reino do onírico (Peixe de três 
olhos), uma irônica mirada sobre a 
ordenação e a normatização, entre 
outros âmbitos (Zoológico), sem 
esquecer a face da rebeldia (Revolta)
e da submissão (Delilah). Nesses 
últimos, há uma apropriação dupla 
de fotogramas cinematográficos (de 
Encouraçado Potemkin, 1925, e 
Imitação da Vida, 1934) que, ao 
serem retrabalhados, distendidos e 
esgarçados pelo artista, nos aproxi-
mam de uma leitura sobre poder, 
visibilidade e apagamento, entre 
outros vetores. Pensando no 
fotográfico como um conceito que 
transborda o meio e o suporte, o 
pensador francês François Soulages 
nos sintetiza: “(...) Em razão de sua 
própria natureza, a fotografia pert-
ence à esfera  de uma estética do
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¹. SOULAGES, François. Estética da 
Fotografia – Perda e Permanência. 
São Paulo, Senac SP, 2010, p. 347.

fragmento, do dividido e do 
parcelar, de uma estética do kairós
e de uma estética do ponto de 
vista, do particular e do singular:
então, o irreversível e a finitude a 
governam”¹.

Dois trabalhos deste 2020 exem-
plificam a habilidade de Dirnei em 
tratar inquietos estados de espíri-
to, pontuados por incômodos 
mais subjetivos e psicológicos ou 
por danos mais concretos do dia a 
dia, em peças com distintas 
formalizações e mesmo poder de 
impacto. Abismo é uma instalação 
em que a catalogação de seres 
vivos que vivem nas regiões abis-
sais marítimas ganha um 
curto-circuito entre iconografias e 
significados que, por meio de 
pequenos e fugazes instantes de 
luz, acompanhados de possíveis 
leituras, nos lançam em uma rede 
ruidosa, inútil e distante de 
qualquer precisão. 



F I L M E - F Á T U O

The images that compose 
Filme-fátuo, Dirnei Prates’ first 
solo exhibition in São Paulo and 
the fourth edition of the Perímet-
ros project, trace - between 
urgency and contemplation - a 
non-linear, vigorous trajectory, 
permeable to risk taking. The mul-
tiple dimension of his work - film, 
video, photography, installation, 
artist books and objects, among 
others -, currently has led him to 
traverse strategies that are con-
nected to a more combative spirit 
of time, a somewhat perplex pres-
ent time, or which focus on mini-
mal and ordinary transformations 
that all of us go through, which 
usually slip our attention.  

In the journey presented in 
Filme-fátuo there are certainly 
shrill cries for help, desperate pas-
sages, but the work is also marked 
by procedures, approaches and 
bodies of work that are less 
blatant, in which the reflection 
about the collectively observed 
pieces give us a kind of bitterness, 
a feeling of finiteness, a sense of 
preservation in the face of future 
disaster, or an imminent one. The 
audience is placed between loss 
and permanence, vestiges and 

completeness, cave drawings and 
virtual bombings. As I was select-
ing, seeing, reading and feeling 
these works, exchanging ideas, 
writing, many varied languages 
and configurations came to mind 
- from an anthill captured closely 
by Kiarostami, to the film Quar-
ta-Feira de Cinzas by Cao Gui-
marães and Rivane Neuen-
schwander, a terrifying shower 
that mixes Martin Arnold and 
Hitchcock, the analogue poética 
of Tacita Dean, the magic ama-
teur experiments of early cinema, 
an epilogue by Spike Lee, polar-
oids taken by Tarkovski, burning 
photographs by Hollis Frampton, 
smaller works by Cildo Meireles.  
And then there is the title. It is a 
neologism that obviously refers to 
ignis fatuus or will-o’-the-wisp. 
This phenomenon creates flashes 
of light from decomposing 
organic material. This enhances 
the materiality of using film - the 
raw product that allowed the 
emergence of industrial cinema, 
and which, today, has been aban-
doned in favor of the prevalence 
of the digital paradigm. Film is a 
wonderful choice for the artist, 
who manipulates and reinvents it 
in his work. 



And there is also the fire from the 
original expression, which today 
invades and devastates, not only in 
the symbolic realm, our psyche. 
The Amazon, the Pantanal, the 
Museu Nacional, the MAM in Rio, 
not that long ago. This is disturb-
ing for any professional from this 
industry, facing the disheartening 
situation of the Cinemateca 
Brasileira, with all its collection, its 
rolls of film and negatives, in com-
plete neglect.    

Initially, there is a video as one 
enters Adelina’s exhibition space, 
Pipare, which in Iorubá means 
erasure, disappearance. Ants 
climb out of the frame in a fixed 
plane shot with a violent 
soundtrack, with gunshots, 
bombs, and slaps. It establishes a 
dialogue with Frátria, a work based 
on photographs of immigrants 
from Angola displayed in the Ade-
lina Instituto’s common areas.
These images are emptied due to 
the use of masking tape, resulting 
in unidentifiable silhouettes that 
personify social invisibility. In A luz 
não se fez, the small aligned 
matchbox labels featuring a tree 
end up tracing a scorched land-
scape - again, the image of fire.   
One of the walls in the main exhi-
bition room is occupied by a frag-
mented perspective, in which one 
sees di�erent images, from a body 
impregnated with desire (photos 

that were part of a previous show, 
A Noite Barroca, held at Galeria 
Ecarta, in Porto Alegre, in 2016) to 
a shapeless appearance or oneiric 
presence (Peixe de três olhos); an 
ironic look towards ordination and 
standardization, among other 
fields (Zoológico); and let’s not 
forget the face of rebelliousness 
(Revolta) and submission (Delilah). 
In the latter ones there is a double 
appropriation of cinematographic 
frames (from the 1925 film Battle-
ship Potemkin, and the 1934 film 
Imitation of Life), which, as they 
are reworked, strained and 
stretched by the artist, bring us 
closer to an interpretation about 
power, visibility and obliteration, 
among other vectors. Under-
standing photography as a con-
cept that surpasses medium and 
material, French thinker François 
Soulages synthesized: “Due to its 
own nature, photography belongs 
to the realm of a fragmented, 
divided and compartmentalized 
aesthetic, the aesthetic of kairós, 
the aesthetic of the point of view, 
of the singular, the unique: this, 
irreversibility and finiteness rule 
photography” ¹.



Two works produced in 2020 
exemplify Dirnei’s ability to deal 
with restless states of mind, 
marked by more subjective and 
psychological disturbances, or by 
more concrete daily life damages, 
in equally powerful but distinc-
tively formalized works. Abismo is 
an installation in which the 
detailed listing of animals that 
inhabit abyssal maritime regions is 
clashed between iconography and 
meaning through short fleeting 
instants of light, followed by pos-
sibles interpretations, throwing us 
into a noisy, useless and distant 
network. The film converted into 
video titled Ontem eu salvei um 
peixe presents precarious elusive 
images that can evoke memories 
and reminiscences, connected to 
ordinary narrated episodes. Finally, 
we are faced with some degree of 
melancholy and unease, not 
before also nervously laughing or 
feeling empathy and compassion 
- or the lack thereof -, is some-
thing far from any of this; a kind of 
teaser of the artist’s work, who 
deviates from predictability and 
chooses a poetic path that avoids 
simplification, convenience and 
reduction.   
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Fotografia – Perda e Permanência. 
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Pipare, 2019, vídeo 9'00"

Zoológico, 2020, publicação, 20 x 20 cm



Delilah, 2006
vídeo com apropriações de cenas do filme 
" Imitação da vida", 1934, Jonh M. Stahl 1' 32"

Revolta, 2009
vídeo com apropriação de cenas do filme 
"O Encoraçado Potemkim", 1925, Serguei Eisenstein
2' 01"



Peixe de três olhos, 2020
fotografia

100x 145 cm

São João Batista Reclinado, 2015
fotografia

120 x 80cm

Deposição, 2015
fotografia
120 x 70 cm

Degolação de Batista, 2015
fotografia
120 X 80 cm



Abismo, 2020, Instalação, dimensões variáveis

A luz não se fez, 2020, rótulos de caixa de fósforo, 6 x 75 cm



Ontem eu salvei um peixe, 2020, filme 35mm, 4'26"_still

Frátria 1, 2 e 3, 2020, desenhos com fita adesiva em mdf, 50x50 cm (cada) 







M I N I B I O  A R T I S T A

Vive e trabalha em Porto Alegre. Desde 2007, utiliza 
apropriações em seus trabalhos em vídeo e fotografia, 
procurando nestas imagens, absorvidas quase sempre 
do seu entorno imediato, alguns padrões que evidenci-
em suas contradições, suas possibilidades de subleituras 
e interpretações pessoais. 

Desde 2006, atua no coletivo “Cine Água” em parceria 
com o artista Nelton Pellenz. Participa do MAC Encontra 
os Artistas, promovido pelo grupo de estudos em crítica 
e curadoria do Departamento de Artes Plásticas da USP, 
recebe indicação ao Prêmio PIPA, e é um dos dez artistas 
destaque da Bolsa Iberê Camargo 2012. Em 2017. publi-
ca "olhos vermelhos" através da Editora Moinho Edições 
Limitadas. Em 2018, realiza a residência artística Torus, 
em Caxias do Sul/RS. Entre as exposições coletivas 
participa da 10ª Bienal do Mercosul-Mensagens de uma 
Nova América- Santander Cultural/RS, Caixa Preta - 
Fundação Iberê Camargo/RS, 32ª e 33º Salão Arte Pará, 
Museu do Estado do Pará/PA, entre outras.  Representa-
do pela galeria Gestual. 

Dirnei Prates (Porto Alegre, 1965)



M I N I B I O  C U R A D O R

Curador independente e crítico de arte, é graduado pela ECA-USP (Esco-
la de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo).

Em 2016, a mostra Topofilias, com sua curadoria, no Margs (Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul), em Porto Alegre, foi contemplada com o 10º 
Prêmio Açorianos, categoria desenho. De 2011 a 2016, coordenou o pro-
jeto Zip'Up, na Zipper Galeria, destinado à exibição de novos artistas e 
projetos inéditos. Na feira ArtLima 2017 (Peru), assinou a curadoria da 
seção especial CAP Brasil, intitulada Sul-Sur, e fez o texto crítico de Terri-
tórios forjados (Sketch Galería, 2016), em Bogotá (Colômbia). Em 2018, 
assinou a seção curatorial dedicada ao Brasil na feira Pinta (Miami, EUA) e 
a curadoria de Esquinas que me atravessam, de Rodrigo Sassi (CCBB-SP). 

Em 2019, iniciou o projeto Perímetros no Adelina Instituto, em SP, dedica-
do a artistas ainda sem mostras individuais na cidade, que contou com 
exposições de João Trevisan (DF), Lara Viana (BA) e Claudia Hamerski 
(RS). É colaborador de periódicos de artes como Select e foi repórter e 
redator de artes visuais e arquitetura da Folha de S.Paulo de 2005 a 2009.  
Integrou o grupo de críticos do Paço das Artes desde 2011, instituição na 
qual fez o acompanhamento crítico de Luz Vermelha (2015), de Fabio 
Flaks, Black Market (2012), de Paulo Almeida, e A Riscar (2011), de Daniela 
Seixas. Foi crítico convidado de 2013 a 2015 do Programa de Exposições
do CCSP (Centro Cultural São Paulo) e fez, na mesma instituição, parte 
do grupo de críticos do Programa de Fotografia 2012. Em 2015, no CCSP, 
fez a curadoria de Ter lugar para ser, coletiva com 12 artistas sobre as 
relações entre arquitetura e artes visuais. Já fez a curadoria de mostras 
em cidades como Brasília (Decifrações, Espaço Ecco, 2014), Porto Alegre 
(Ao Sul, Paisagens, Bolsa de Arte, 2013), Salvador (Fragmentos de um 
discurso pictórico, Roberto Alban Galeria, 2017) e Rio de Janeiro (Arcádia, 
CGaleria, 2016), entre outras.

Mario Gioia (São Paulo, 1974)
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