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1 Introdução 
 
A película cinematográfia é uma das ferramentas básicas para fazer filmes, 
utilizadas constantemente através da história do cinema. Desde o final da 
década de 70 no entanto, com a popularização das câmeras de vídeo, o seu 
uso vem regredindo e tornando-se exclusivo para profissionais. 
 
Realizadores e artistas continuam a utilizar esse formato e essa estética 
particular em suas produções e começaram a formar estruturas que visam 
permitir uma produção constante e troca de conhecimentos. Atualmente 
existem associações sendo desenvolvidas na Europa, América do Norte e em 
alguns países asiáticos e da América do Sul que possibilitam o 
desenvolvimento de trababalhos utilizando película Super 8 e 16mm. Esse tipo 
de associação/laboratório independente ainda não existe no Brasil.  
 
A iniciativa de realizar um workshop que possa levar a criação de um 
laboratório coletivo parte de uma demanda local, onde há muitos artistas e 
cineastas sedentos por experimentar, pesquisar e desenvolver trabalhos com 
película, mas que por uma total inacessibilidade aos meios de produção acaba 
tornando-se inviável. Em novembro de 2011 realizamos em Recife a oficina 
"Corpo Sensível", onde os participantes foram ensinados técninas manuais de 
filmagem, revelação, montagem e a projeção.  
 
Após o fim da oficina o grupo começou um movimento no sentido de formar um 
laboratório independente em Recife, que agora dá os seus primeiros passos. 
Como e o quão profundamente o uso de determinado suporte afeta a feitura e 
o resultado de um filme é uma questão para qual cada realizador procurará a 
sua resposta. O que gostaríamos de sublinhar aqui é que uma determinada 
técnica engendra não apenas uma impressão visual específica mas, para além 
disso, uma linguagem própria. E que essa linguagem tem se tornado cada vez 
mais evidente, na medida em que diferentes realizadores em contextos 
diversos continuam fazendo uso de película Super 8 e 16mm para produzir 
suas obras.  
 
Além de a película por si mesma tornar possível uma certa especificidade 
estética e filósofica, o trabalho manual com, que é o foco principal dessa 
oficina, permite uma uma relação totalmente pessoal com o material fílmico. É 
justamente essa a ênfase que colocamos no trabalho a ser desenvolvido 
durante o período da oficina: como o toque na película - para preparar o rolinho 
de 30mts, para enrolar o filme exposto na espiral, para cortar, colar e projetar o 
filme - vai influenciar a formação da imagem. Como dito acima esta técnica 
está a tornar-se coisa rara.  
 
Nesse sentido é vital que aqueles que estão trabalhando ou que se interessam 
por trabalhar com película cinematográfica possuam o conhecimento não 
apenas para filmar, mas também para revelar e projetar filmes. A partir do 
momento que se tem conhecimento sobre o processo como um todo, é 



possível aprimorá-lo e transmiti-lo a outros, mantendo viva e desenvolvendo 
uma técnica, que também é uma linguagem. 
 

2 Sinopse 
 
Produzir uma imagem completamente: da impressão até a projeção passando 
pela revelação. Trabalhar o material filmíco como se fosse um corpo vivo, 
dotado de sensibilidade e que responde a atmosfera do espaço local. 
 
Durante a oficina Corpo Sensível serão produzidas imagens a cores e em preto 
e branco em película 16mm. Os participantes serão ensinados a filmar, revelar, 
cortar, colar e projetar, investigando as possibilidades de transformação da 
imagem através do processo de revelação manual. 
 
A oficina terá duração de 5 dias, de 22 a 26 de maio, das 14h às 18h e é aberta 
a realizadores, artistas, fotógrafos e trabalhadores da imagem em geral. O 
número de participantes é limitado a 12. 
 
Para inscrever-se envie uma mensagem para mail@distruktur.com. 
 
A inscrição deve conter uma reflexão em palavras e/ou imagens sobre o que o 
proponente irá trazer consigo para a oficina e o que imagina poder levar no 
final. 
 

3 Conceito 
 
A oficina tem como objetivo fornecer uma visão geral das diferentes  
possibilidades estéticas e de linguagem que surgem do uso do suporte 16mm 
reversível, através de uma série de experimentos com a revelação, montagem 
e projeção de material fílmico. 
 
A filosofia da oficina é o DIY - “do it yourself / faça você mesmo”. Os 
organizadores compartilham a técnica e lançam propostas, as quais os 
participantes respondem de forma própria. Para isso o uso de película 
reversível é fundamental, pois esse material elimina a etapa de copiagem. O 
filme rodado é revelado e, após secar, pode ser projetado. 
 
A longo prazo a oficina tem como meta estimular a criação de associações 
locais que viabilizem a produção independente e que possam passar adiante o 
conhecimento adquirido. O material adquirido para a oficina deve ficar na 
cidade. 
 
O workshop terá a duração de cinco dias. 
 
O período da oficina será utilizado para troca de conhecimentos teóricos e 
exercícios práticos sobre as seguintes etapas: 
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a) utilização de câmera manual 16mm – carregar, fotometrar, focar, rodar, 
descarregar; 
 
b) revelação do material: revelação normal, experimentos possíveis durante a 
revelação: solarização, tintura, cross-process; 
 
c) montagem: montagem obscura: anterior a revelação de imagens, montagem 
primitiva; 
 
d) processos “cameraless”: intervenção direta sobre a película, produção de 
imagens sem câmera; 
 
e) projeção: projeção em loop, cinema expandido. 
 
O objetivo é experimentar o máximo possível com o material filmíco desde o 
começo, tornando palpável as possibilidades que surgem com esse processo. 
No primeiro dia da oficina será realizada uma mostra com filmes trazidos pelos 
organizadores, realizados no LaborBerlin e em outros laboratórios 
independentes ao redor do globo. 
 
No último dia será realizada um sessão com todo o material produzido durante 
a oficina. 
 

4 Programa 
 
A – Filmes 16mm Reversíveis 
 
- Teoria sobre película cinematográfica. 
 
- Filmagem com diferentes tipos de película 16mm reversível fabricadas 
atualmente: 
 
- 16 mm colorido: Ektachrome 100 D 
 
- 16mm P&B: ORWO 
 
B – Câmeras de pequeno formato 
 
- Teoria sobre câmera de cinema (lentes, diafragma, filtros, bobinas...) 
 
- Apresentação das especificidades e familiarização com as câmera a serem 
utilizadas no workshop : 
 
- Krasnogorsk 3 
 
- Bolex 
 
C – Laboratório e revelação de filmes reversíveis 



 
- Teoria sobre revelação de filmes reversíveis, coloridos e P&B. 
 
- Exercícios práticos sobre o uso das ferramentas e dos químicos no 
labarotório. 
 

 

 

5 Participantes 
 
- Máximo 12 participantes 
 
- Perfil: Realizadores, artistas, estudantes, amadores, fotógrafos. 
 
- A seleção dos inscritos acontecerá através da apresentação de uma carta de 
intenções. 
 

6 Materiais 
 
Produção: 
 

A. Filme: 
- 16 mm: colorido: 10 x 30 m Kodak ektachrome 100 D 
P&B: 5 x 30 m ORWO 
 
B. Camêras e acessórios: 
- 2 x Cameras16 mm 
- 2 x Tripés 

 
Laboratório: 
 

A. Espaço: 
Espaço de 10/15 m2 com água corrente, e água quente. 
Quarto escuro com ventilação, equipado com pias onde seja possível 
por um tanque revelador em banho-maria. 
 
B. Materiais: 
- 2 x Tanques de revelação de espiral LOMO 15m 
- copo medidor, termômetro, funil, cronômetro, luvas descartáveis... 
 
C. Químicos : 
- Colorido: 2 x 5 litros Tetenal ou Fuji kit processo E6 



- P&B: 5 litros de químico para revelação de filme reversível P&B 
 
Pós-produção: 
 
- 1 x coladeira 16mm 
- 1 x enroladeira 16mm 
- 1 x Projetor 16mm 
- Carretéis e bobinas livres para 16mm 
- Mesa de luz (se possível) 
 

 

7 Biografia 
 
Gustavo Jahn (Florianópolis, 1980) e Melissa Dullius (Porto Alegre, 1981) são 
artistas brasileiros que desenvolvem trabalhos em filme, vídeo e fotografia. 
 
Vivendo e trabalhando em Berlim desde o final de 2006 eles formam a dupla 
DISTRUKTUR. 
 
Entre seus trabalhos em filme destacam-se os curta-metragens “Éternau” e 
“Triangulum”, ambos premiados como melhor filme no Festival Luso-Brasileiro 
de Santa Maria da Feira, e o média-metragem “Cat Effekt”, realizado em 
Moscou, e premiado como melhor filme na competição internacional do IV 
Janela Internacional de Cinema do Recife. 
 
Nos últimos anos os trabalhos da dupla tem transitado entre os universos das 
artes visuais e do cinema, sendo exibidos na Berlinale – Berlin Film Festival, no 
New Museum (NY), no Moscow International Film Festival, no Torino IFF, e no 
BAFICI – Buenos Aires Festival de Cine Indepediente.  
 
O festival Curta Cinema – Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro 
realizou em 2011 a primeira retrospectiva da dupla no Brasil, exibindo um 
programa de filmes, a instalacão em 5 canais “Postcards”, e um fragmento do 
filme work-in-progress “Fluxus et Refluxus”. No mesmo período participam da 
exposição “Vanishing Point” na Galeria Ecarta, em Porto Alegre.  
 
Gustavo e Melissa são membros-fundadores do coletivo LaborBerlin, uma 
associação internacional formada por artistas e realizadores que produzem 
imagens em 16mm e Super 8mm, trabalhando com processos manuais de 
revelação da película. Realizaram em 2011 a oficina 16mm “Corpo Sensível”  
no IV Janela Internacional de Cinema do Recife. Participaram como 
ministrantes de oficinas do LaborBerlin em Klaipéda, na Lituânia, e durante o 
projeto Interflugs, em Berlim. 
 



Em 2011 Melissa Dullius recebeu uma bolsa do Kunstlerinnenprogramm, fundo 
alemão dedicado a produção de artistas mulheres, para o desenvolvimento do 
roteiro e concepção do cenário do filme Fluxus et Refluxus. Atualmente 
trabalham na pré-produção do filme, o primeiro longa-metragem da dupla. 
 
www.distruktur.com 
www.laborberlin.wordpress.com 

8 Contrapartidas 
A Oficina de Corpo Sensível é uma realização conjunta entre a Fundação 
Catarinense de Cultura e o Fundo Municipal de Cinema de Florianópolis, 
realizada nas instalações do Museu da Imagem e do Som no Centro Integrado 
de Cultura em Florianópolis, de 22 a 26 de Maio de 2012. 

Cada participante será escolhido por critérios bem definidos por meio de uma 
carta de intenções. Depois de escolhido o aluno assina um termo de 
compromisso com os seguintes itens: 

- Declaração de presença em 100% das aulas para emissão de Certificado. 

- Termo de co-autoria sobre o material criado em sala de aula. 

- Termo de cessão do material criado em sala de aula em consignação ao 
Museu de Imagem e do Som de Santa Catarina (para fins de preservação da 
película em sistema adequado de controle de umidade e temperatura). 

- Termo de responsabilidade para multiplicação da técnica aprendida no qual o 
aluno capacitado possa formar uma nova turma no futuro. 

Através da parceria institucional o Funcine tem direitos de exibição sobre o 
material criado em sala de aula através de evento previamente estabelecido 
por ambas as instituições, assim como cada aluno capacitado pela Oficina. 

Serão projetados trabalhos realizados em oficinas anteriores promovidas pelo 
coletivo Labor Berlin e uma mídia digital será doada ao acervo do MIS com a 
telecinagem de tais obras. 

Todo material sensível usado na Oficina ficará em posse do Museu da Imagem 
e do Som podendo ser utilizado pelo Funcine em atividades pré programadas e 
abertas à comunidade. 

A Oficina de Corpo Sensível apresenta a proposta de capacitação técnica de 
profissionais do cinema e artes visuais que se tornarão agentes multiplicadores 
do conhecimento sobre filmagem, revelação e cópia em 16mm, através de um 
programa abrangente sobre a linguagem e prática do cinema. 



Ao final da Oficina será promovida uma sessão especial aberta ao público com 
a projeção do material filmado em sala de aula com a participação de músicos 
locais convidados para intervenção sobre a trilha sonora, além da projeção de 
outras realizações do coletivo Labor Berlin. 

 

9 Informações Adicionais 
 

Quando e como foi criado Laborberlin? 

O LaborBerlin foi criado oficialmente, com esse nome, no final de 2008. O projeto, se não me 
engano existia desde 2005. Logo depois de chegarmos em Berlim, no começo de 2007, 
conhecemos um grupo, de então 5 pessoas, que já estavam trabalhando nessa idéia de 
laboratório coletivo. Nessa época houve uma intensa discussão por email entre as pessoas 
interessadas, sobre qual forma a associação deveria ter, se deveria ser mais um coletivo de 
artistas, fechado, e que ocasionalmente poderia colaborar com instituições ou pessoas, ou se 
seria uma associação aberta a qualquer pessoa interessada, independente de quais fosses os 
motivos desse interesse. Prevaleceu a segunda opção, e é assim, aberto a todos que queiram 
participar, que o Labor funciona. 

Aconteceram nesse meio tempo dois eventos definidores para a forma que temos hoje 
(contando mais de 100 membros). Um deles foi um wokshop numa pequena vila chamada 
Neuendorf, em 2007.  Nesse wokshop foi montado um laboratóorio numa casa medieval e 
passamos três dias filmando, revelando e projetando filmes. O resultado foi que o grupo de 
envolvidos no projeto cresceu - eu e Melissa por exemplo entramos de cabeça  a partir desse 
ponto, e o que era uma idéia - fazer o filme com as próprias mãos do começo ao fim, mostrou-
se uma realidade. 

O segundo acontecimento foi quando encontramos uma sede, num antigo banho público 
chamado Stattbad Wedding, um espaço grande que permitiu que o grupo continuasse 
crescendo e que evoluísse em termos técnicos. Antes de termos a sede cada um revelava na 
sua casa e o material circulava. Hoje, realizamos projeções e encontros quinzenais e pode-se 
além de revelar, copiar, montar e animar (filmar com a truca ou intervir diretamente na película) 
no Labor. Além disso, acontecem quase continuamente  atividades do Labor  em algum canto 
do mundo, seja no Oriente, na América do Sul ou mesmo na Europa, como workshops, 
mostras de filmes e encontros de realizadores. 

 

Oficina Corpo Sensível já foi realizada em quais cidades? 
 
A Corpo Sensível aconteceu em Recife em 2011, dentro do festival Janela Internacional de 
Cinema. Em Florianópolis será a segunda edição. 

 

Expectativas para a Oficina em Florianópolis? 
 
A Corpo Sensível é uma oficina de resposta, no sentido de que ela toma formato a partir de 



uma situação específica, a cidade onde acontece e as pessoas envolvidas. Obviamente há um 
programa que define essa situação, que é o trabalho com a película, a revelação, e a projeção 
e as descobertas que podem ser feitas nessas etapas. Mas o que nos interessa e o que de 
certa forma esperamos, é que um trabalho coletivo de investigação aconteça, pois é assim que 
vemos a oficina, mais do que um esquema de nós ensinamos, vocês aprendem, vemos com 
um trabalho artístico em colaboração com outras pessoas que vivem numa cultura, num 
contexo específico. E claro, esperamos que partir disso surjam imagens belas e aterradoras, 
nunca antes vistas. Para além disso esperamos que se forme um grupo a partir da oficina, que, 
quem sabe, possa funcionar como uma semente para um laboratório coletivo em Florianópolis. 

 

 

 


