Resumo expandido
Móvel Ondular é a ação de realizar Derivas por cidades, discursos, textos,
histórias e memórias. Derivas é um procedimento praticado na pesquisa de doutorado
em curso no Instituto de Artes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Móvel Ondular é desdobramento da pesquisa de Mestrado, intitulada
Horizontes Possíveis em Derivas Cariocas, concluída em 2011, na qual foram
confluídas imagens captadas em filmes digitais fundamentadas na produção
literária e musical circunscrita à cidade do Rio de Janeiro.
Na pesquisa Móvel Ondular, a Deriva se expande a outras cidades
percorridas e adquire três camadas de sentido:
1. Andanças cotidianas com o propósito de deixar-se levar pelas sensações
surgidas ao caminhar nas cidades, momentos em que há um diverso
estado de ação, regulado por percepções diversas. Nessa direção o
corpo segue, acompanha, faz conexões e recolhe imagens, sons, falas,
histórias e memórias.
2. Desvio provocado por percepções e sensações.
3. O conjunto de cenas filmadas, sons, lembranças e imagens de águas
coletadas durante as Derivas.
Através da captação em registros audiovisuais digitais nas cidades
percorridas é confeccionado um filme contínuo entrelaçado a discursos orais,
produções literárias, poesias, músicas e imagens aquáticas. O filme Derivas está
em constante construção sendo inseridos novos registros indefinidamente com
o propósito de articular sensações identificadas no fluxo cotidiano de cidades,
acionadas por luzes de intercâmbio subjetivo.
As imagens no link abaixo contém um fragmento dos filmes Derivas
realizados na pesquisa Móvel Ondular.
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Links para download ou visualização da narrativa:
https://vimeo.com/41317592/settings
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