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Nesta edição do Argumento recebemos, com grande 
grande prazer, a Alice Geirinhas, visita (mas) da casa, 
condição que ela mesma carinhosamente reclama, 
acusando uma certa “marca imprecisa” que a expe-
riência cineclubista lhe deixou. 
Felizmente sabemos do que fala. Alguém disse que a 
paixão é um equilíbrio entre compromisso e liberdade: 
lembrar sempre as terças à noite como uma sala de 
cinema em que quase temos lugar cativo ou pensar nos 
amigos que se fez e se vai rever na partilha frequente 
e activa desse espaço-tempo são marcas. Proust 
escreveu que o que recordamos, afinal, dos livros são 
as circunstâncias em que os lemos, uma palavra nova 
ou uma expressão elegante — dos filmes recordamos 
muitas vezes um plano, quem se sentou ao nosso lado, a 
gargalhada geral ou toda a gente a ir embora a meio. E é 
por isso que a sala de cinema (e os cineclubes por ela) 
não tem que competir com os novos modos de visuali-
zação de filmes. Ao fim e ao cabo, os cineclubes são um 
dos últimos baluartes (e felizmente há lugares no mundo 
em que o movimento cresce!) do cinema enquanto 
arte — isso reside também naquela reunião à volta da 
tela num tempo inexorável que não pára nem volta atrás: 
a re-produção infinita é um conceito industrial, e talvez o 
cinema deva encontrar ou tenha até já encontrado o seu 
lugar dentro dele — mas essa é outra experiência.
Há, no entanto, quem, provavelmente não o abrindo 
sequer, receba até de graça o Argumento e não tenha 
nada disto claro, quem ache que a actividade de um 
cineclube é juntar meia dúzia de cadeiras em frente a uma 
tela e arranjar um amigo que trate do som; há quem não 
veja muito bem o interesse e diga umas palavras pretensa-
mente amáveis porque quem veio antes disse também...
A referência da Alice Geirinhas importa-nos especial-
mente por ser um testemunho, uma menção concreta 
ao nosso Cineclube — há em Viseu uma associação 
empenhada, como se tivesse alma e coração, em mostrar, 
formar, educar, discutir, que não trocaria as terças à noite 
ou qualquer dia de semana invernoso nas escolas por um 
evento com zepelins, e que ainda assim se tem de bater 
por servir a cidade, quase advogar o seu projecto. Mas 
parece que é ingénuo querer fazer o que realmente se 
tem a fazer: no fim de contas, o que importa é a ordem 
pela qual os nossos nomes aparecem no jornal...
De facto, a sombra é uma condição do cinema, e, embora 
sabendo que esta Rua é Escura de mais, continuamos, na 
certeza de que a nossa dignidade é imensamente maior 
do que o orgulho; e, mesmo com vontade de mandar tudo 
para o Inferno, continuamos porque é neste compro-
misso que sentimos exercer a nossa liberdade. 
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BILHETE-POSTAL  

O Cineclub Associació d’Enginyers (Cineclube 
Associação de Engenheiros) foi fundado em 1969 
por Joaquim Romaguera, um engenheiro que sempre 
se ocupou de questões culturais, e que teve durante 
muito tempo uma posição destacada na Federação 
de Cineclubes. Programou um pouco de tudo, como 
cinema clássico, a primeira comédia americana ou um 
festival de cinema experimental.
Em 1981 passou-nos o cineclube ao Martí Rom e a mim 
mesmo. Os dois tínhamos trabalhado durante os últimos 
anos do franquismo no Cine Club Ingenieros, precisa-
mente o mesmo cineclube que ele tinha dirigido durante 
a segunda metade dos anos 60. Em vez de fazer sessões 
periódicas, tendo em conta que naquela época já havia 
uma Filmoteca com programação regular em Barcelona, 
e que os cinemas já tinham recuperado quase todos os 
filmes censurados, e estreavam os filmes estrangeiros 
de maior interesse, optámos por concentrar os esforços 
económicos e fazer uma única sessão anual, em que 
apresentaríamos um livro e um documentário feitos 

©  G A R C Í A  F E R R E R

Cineclub Associació 
d’Enginyers - Barcelona

por nós mesmos sobre uma personalidade do âmbito 
cultural do nosso meio. Desde então fomos fazendo 
monografias sobre fotógrafos como Francesc Català-
Roca ou Leopoldo Pomés, músicos como Carles Santos, 
Joan Guinjoan ou Josep Maria Mestres Quadreny, escri-
tores como Joan Perucho, Josep palau i Fabre, Josep 
Maria Carandell, Marta Pessarrodona ou Joan Margarit, 
cineastas como José Luis Guerin, Joaquín Jordá, Antoni 
Padrós ou Llorenç Soler, gente do teatro como Albert 
Vidal, Ricard Salvat ou Julieta Serrano, etc.
A planificação era quase sempre a mesma, e seguíamo-

-la, como bons engenheiros, de maneira rigorosa: 
contactávamos a pessoa, com quem começávamos a 
trabalhar em sessões periódicas quando se aproximava 
a Páscoa, prolongando-se estas até ao Verão. Nestas 
sessões íamos fazendo uma longa entrevista, que cons-
tituía a parte principal do livro, ao mesmo tempo que nos 
aproximávamos mais da personalidade, em relação à 
qual íamos analisando paralelamente toda a documen-
tação possível.
Completávamos o livro com textos nossos, uma recolha 
de textos da e sobre a personalidade que encontrás-
semos espalhados por aqui e por ali, um álbum de 
fotografias e o que mais nos custava conseguir, mas que 
no final acrescentou bastante valor a certos volumes: as 
participações de gente próxima da pessoa, a falar da sua 
relação, completando a visão que se dá sobre ela. 
Com o livro já totalmente confeccionado, já conhecendo 
bastante bem a personalidade, no final dedicávamo-nos 
à preparação do documentário. Este, de características 
diferentes segundo o protagonista, tem uma duração 
variável, entre outras causas, em função do orçamento 
disponível. São sempre realizados por Martí Rom, e 
achamos, e espero que não se nos considere imodestos, 
que constituem uma colecção única no sentido de 
panorama do mundo da cultura destas bandas.
A elaboração destas monografias foi uma felicidade 
imensa para os dois membros dirigentes deste cine-
clube; e as sessões que se foi fazendo cada ano para as 
dar a conhecer chegaram a ter um público fiel, que ainda 
agora nos pergunta se não terão continuidade. E, enfim, 
acontece que no ano de 2011 fizemos a última mono-
grafia (livro e filme) da colecção, já que a crise acabou 
com o orçamento que a Associació d’Enginyers lhe dedi-
cava. Nestes últimos anos mantivemos o nosso estado 
de cineclube federado, organizando de quando em vez 
alguma sessão especial esporádica, ou uns semaná-
rios “Ombres Mestres. Les lliçons dels grans del cinema” 
(“Sombras Mestras. As lições dos grandes do cinema”), 
nos quais analizamos  a linguagem cinematográfica nas 
cenas de filmes dos grandes realizadores de todos os 
tempos. Pegamos num aspecto concreto da linguagem 
cinematográfica (o fora de campo, o travelling, o som, as 
elipses...), um tipo de cinema (o cinema de vanguarda, a 
Post Nouvelle Vague, o cinema de humor...) ou um tema 
específico (os bailes, as escadas, os paraísos...) e inda-
gamos como os fizeram surgir estes realizadores para 
fazer avançar o seu relato. É muito bom, mas faltam-nos 
as monografias...
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Shohei Imamura: 
The Pornographers (1966)

The Pornographers abre com uma reunião de quatro 
homens e de uma mulher numa movimentada zona 
urbana; da cidade passa-se para uma floresta, local onde 
as personagens se preparam para a rodagem de um filme 
pornográfico. A cena seguinte mostra os três homens da 
equipa a verem e a comentarem o que, presumivelmente, 
filmaram. Dos pornógrafos, a câmara passa ao filme: o 
pequeno rectângulo, no centro do nosso, mostra um 
peixe e ouve-se em off a perplexidade: que peixe é aquele 
e o que faz ali? O plano seguinte mostra o exterior de uma 
casa, o rectângulo alarga-se até se fundir com o nosso; a 
câmara desloca-se para, através de uma janela, mostrar 
um casal em jogos eróticos.
Um filme dentro de um filme, então. Dos três pornógrafos, 
um vai ocupar o interesse da narrativa: chama-se Ogata 
e é ele que se encontra deitado com a mulher. Viúva, 
com dois filhos adolescentes, Haru tomou Ogata como 
amante. E a família dela passou a ser a dele: Koichi, filho 
cujos caprichos Haru aceita sem real oposição (com um 
subtexto de relação edipiana), Keiko, filha perturbada na 
sexualidade que desponta, e uma amante que acredita 
que o primeiro marido reincarnou numa carpa. O lugar 
como chefe de família obriga Ogata a ganhar dinheiro 
não só com a produção de filmes pornográficos, mas 
também com outras actividades ilegais, todas ligadas ao 
desejo e ao sexo. Contudo, mais do que um modo de vida, 
Ogata vê a sua função como algo necessário à sociedade, 
um meio de dar aos homens um objectivo na vida. Para 
além dos problemas com a lei, Ogata também não se 
furta a problemas com outros que estão fora e dentro da 
lei: gente que lhe extorque dinheiro - yakuzas locais, os 
enteados, o namorado e a professora de Keiko - ou que 
o engana e rouba, como Koichi e um dos sócios. Tudo se 
resume a dinheiro, como dirá Keiko no final, e este fim justi-
fica os meios. Contudo, ninguém se justifica (ou tem de se 
justificar) perante a lei – apenas Ogata tem de o fazer. 
O exterior do início vai contrastar com o resto da obra, 
repleta de interiores, filmados recorrentemente de fora, 
através de janelas ou de gradeamentos. O fechamento 
dos espaços reflecte a clausura existencial das persona-
gens, incapazes de fugir às suas contingências. A divisão 
interior / exterior também cria, melhor, impõe um distan-
ciamento entre personagens e espectador, forçando 
este a tomar consciência do seu olhar de voyeur. E, claro, 
o voyeurismo e a importância do olhar não faltam no 
filme, existindo mesmo uma cena em que o padrasto 
observa escondido a enteada. Dir-se-ia que a situação 
foi provocada pelo acaso, mas tal sucede porque Ogata 
vai buscar pornografia ao esconderijo: Keiko veste-

-se, atira com um pé a roupa interior para um canto e 
sai. Ogata não abandona o seu lugar; ao sentir o aroma 
da roupa da adolescente, dá-se um flashback: Ogata 
acompanha Keiko, ainda criança, a caminho da escola e 
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ela foge, sendo atropelada. Como mais tarde se verá, as 
marcas irão permanecer na sua perna esquerda: as suas 
cicatrizes constituem a face visível do que nos outros é 
invisível: a mancha no carácter.  
Os diversos e inventivos dispositivos formais reflectem, 
metonimicamente, (sobretudo) a personagem principal: 
dividido entre duas mulheres (Haru e Keiko) e entre a respei-
tabilidade social e as actividades ilegais /imorais, Ogata 
mostra-se impotente (literal e metaforicamente), tal como, 
de outras formas, todos os da família. O caixilho central 
das janelas reflecte-se, em sombra, no corpo e no rosto de 
Ogata, indiciando barras de uma cela e a culpa sentida pela 
personagem, incapaz de resistir à tirania do desejo. 
O mesmo caixilho funciona, em algumas cenas, como 
um separador da tela, dividindo-a em duas; temos, 
deste modo, duas telas num filme dentro de um filme. O 
motivo do duplo encontra-se reforçado, por exemplo 

- e de forma perturbante-, em duas cenas: na primeira, 
a equipa prepara-se para filmar, sem sucesso, uma 
adolescente em farda de estudante e um velho com 
bata de médico. A rapariga, deficiente mental e desas-
sossegada, não obedece às indicações que lhe são 
dadas, apenas acalmando com os doces que o velho 
lhe dá - no final, os pornógrafos descobrirão que se trata 
de pai e filha (o que vai provocar divagações filosóficas). 
Na segunda cena, Ogata chega a casa e veste a bata de 
médico. Encontrando Keiko na cama, febril, vai buscar 
o comprimido que ela não tomou e um copo de água. 
Keiko oferece-lhe um beijo que ele primeiro recusa, para 
depois aceitar. Prestes a beijarem-se, são interrompidos 

– significativamente – pela polícia.   
The Pornographers evidencia, assim, disrupções diegé-
ticas e formais, em que a extraordinária inventividade 
formal acompanha a perturbação das personagens e 
da narrativa: sonhos, fantasias, analepses, mundo real 
rompendo as margens do mundo ficcional, paragens 
da imagem, ângulos de câmara pouco usuais e, mesmo, 
um ponto de vista inesperado: o da carpa que nada no 
aquário (fabulosos, os planos através do aquário). No 
final, a imagem reduz-se ao pequeno écran do início e 
regressamos à realidade, ainda não a nossa, mas a dos 
três homens-espectadores. O espanto enunciado no 
começo não se repete, antes a curiosidade natural: ele 
vai morrer? O filme deles termina e, segundos depois, 
o nosso. Sim, vai morrer? Todos vamos morrer. Todos 
vamos morrer sozinhos. Pelo menos, Ogata teve a sorte 
de escapar aos homens e à sua insídia. E nós?  
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EDGAR PÊRA   Sentas-te sempre na primeira fila, 
mesmo nos filmes 3D?
OLAF MÖLLER   Só os totós se sentam noutro lugar. O 
verdadeiro cinéfilo senta-se sempre na primeira fila. 

Então concordas com o Roland Barthes que os ciné-
filos e as crianças sentam-se sempre na primeira fila? 
Eu concordo com qualquer pessoa que defenda a primeira 
fila, mesmo que seja o Roland Barthes (riso irónico).

Qual é a tua primeira memória de um filme?
Deve ter sido com o meu pai. Vimos o Lucky Luke, a Pipi 
das Meias-Altas. Mas não vi esses filmes numa sala de 
cinema propriamente dita mas numa sala da igreja na 
nossa paróquia. 

Lembras-te o que é que te espantava quando eras 
criança?
Curiosamente, eu via constantemente filmes, mas era 
muito mais fascinado pela literatura. O Cinema só explodiu 
para mim quando tinha 11, 12 anos de idade, quando 
comecei a ganhar uma compreensão um pouco mais 
profunda da vida. Depois, tive que aprender a aprender a 
cultura dos filmes, porque sempre senti que era algo tão 
natural. Era confuso para mim que outras pessoas não 
achassem normal o que acontecia nos filmes feitos em 
Hong Kong e a forma como eles olhavam para o mundo.

Quando tinhas essa  idade, houve algum filme em 
particular que te espantou? 
Bem, eu era muito obcecado com os filmes de horror e 
crime, e pouco depois, fiquei completamente obcecado 
por Wuxia – filmes de artes marciais chinesas e filmes de 

samurais japoneses. Violência alemã estranha, violência 
chinesa, violência japonesa... Mas eu penso que a violência 
é mais para jovens. Se tu envelheces e continuas obcecado 
pela violência, temo que alguma coisa esteja errada.

Porque quando somos velhos, estamos mais em 
contacto com a morte...
Sim, absolutamente. E apesar disso, talvez comeces a 
gostar do amor e como jovem, não tens grande noção 
sobre tal, e eu penso que quanto mais envelheces, mais 
ficas interessado no amor, esperançosamente.

Quando entrevistei o meu pai ele disse que quando 
era criança e via um beijo no ecrã, ficava um pouco 
enojado e desviava a cara. E quando lhe perguntei 
porquê, ele disse “oh, talvez porque eu não sabia o 
que era o amor”.
Absolutamente! Quero dizer, como criança, o que é que 
histórias de amor significam para ti? Penso que é dispen-
sável ver filmes realizados por Bergman numa idade jovem. 
É algo que para o qual tens literalmente de crescer. 

O que é que te espantou quando começaste a ver 
esse tipo de cinema?
Sou uma pessoa muito curiosa, se há algo que eu não 
saiba, tento compreendê-la. Estranhamente, com a litera-
tura moderna, sempre aceitei que nunca a vou entender 
completamente. Com o cinema sempre tive a ideia que 
era algo que podia compreender genuinamente. Talvez 
seja a única coisa do género... (se for sortudo o suficiente e 
chegar aos 120 anos). 
Gosto de seguir todas as pistas e ver onde me levam, 
porque de certa forma, é o cinema que me guia. O Cinema 
está constantemente a descobrir-se a si mesmo, a trazer 
novas perspectivas. Eu só o sigo.

Mas não vês o cinema como um diagrama para a vida, 
certo? 
Não. No cinema podem ser obtidas introspecções sobre 
a vida, mas é algo muito diferente da vida, portanto eu não 
confundo o cinema com a vida. Quero dizer, por exemplo, 
tu não podes foder um filme. Talvez se vires as cores 
certas, gostarias de fazer isso, mas essencialmente tu não 
o podes fazer. Por outro lado...

Um filme pode foder-te!
Absolutamente. Especialmente os teus (ri-se). Por outro 
lado, penso que é muito raro na vida compreenderes 
alguma coisa em dois minutos, e o cinema pode fazer-te 
compreender algo em dois minutos. O cinema é mais uma 
cristalização da vida. Entras na sala de cinema, e quando 
sais, esperançosamente, és uma pessoa diferente e por 
consequência, podes olhar de uma maneira diferente 
para a vida. Mas definitivamente não é vida, é algo de onde 
podes tirar uma ideia sobre a vida, e talvez a vida seja algo 
que te pode dar uma ideia sobre o cinema. 

Qual é a tua opinião sobre a relação entre a realidade 
e os filmes?
A realidade está ali (aponta para a esquerda) e os filmes 
estão ali (aponta para a direita) e depois, no meio, estou 
eu, e o meu pequeno eu tenta desenvolver uma relação 
entre os dois. Às vezes tenho que me chegar mais perto 
do cinema para poder olhar para a vida, e às vezes preciso 
de me aproximar da vida para poder apreciar o cinema. 

Olaf Möller é crítico, programador, curador e escritor, 
e vive para o cinema, viajando de festival em festival 
(de carro), programando ciclos e retrospectivas. 
Publica regularmente nas revistas Film Comment e 
Cinemascope, entre outras. Möller é um extraordinário 
conhecedor do cinema mundial, o “Indiana Jones das 
Cinematografias Perdidas”. Um dia veio a Portugal e, ao 
deparar com os meus filmes, sugeriu (quase que exigiu 
aliás, no seu habitual estilo entusiasta) ao Indie Lisboa 
que fizesse uma restrospectiva minha, para cujo catá-
logo escreveu um texto fundador sobre o meu trabalho.  
Conheci o Olaf no ano seguinte e encontrei-o várias 
vezes depois. Fiquei a conhecer melhor este espectador 
espantado e o resultado é texto inédito, duas entre-
vistas realizadas no Festival de Oberhausen (2014) e na 
Cinemateca Portuguesa (2015). Colaboração de Mariana 
Vilhena e Cláudio Vasques.  

©  E D G A R  P Ê R A

“A batalha trava-se 
no ecrã”  
Entrevista a Olaf Möller

CINE-COSMOS
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O que te espanta hoje em dia no cinema?
Tudo! Quase todos os dias, vejo algo de novo; um filme de 
ontem, um filme de há dez anos atrás, um filme de há 100 
anos atrás, um filme com quatro meses de avanço, do futuro, 
como o que me acabaste de mostrar (Lisbon Revisited), isso 
basicamente faz-me olhar de uma maneira diferente depois. 
Não há nada específico que eu ache espantoso no cinema. 
Eu acho o cinema maravilhoso, e sou fascinado com o facto 
de não parecer cansar-me do cinema.

Como é que tens uma mente tão aberta 
em relação ao cinema?
Porque é que havia de ter uma mente 
fechada? Quero dizer, há tantos 
idiotas e burros com mentes 
fechadas por aí, porque é que eu 
deveria ser um deles? O Cinema 
parece tão extremamente gene-
roso, e a única coisa mais generosa 
é a vida portanto, se é tão generoso 
e se me dá tanto, porque é que eu 
ia dizer coisas como “hum, eu não 
estou realmente interessado nisto, 
hum, eu não estou realmente inte-
ressado naquilo…”. Eu tento ter alguma 
curiosidade em relação a tudo. Não é que 
funcione sempre, se é alguma coisa com a 
qual eu não me consiga relacionar, e isso é também 
verdade com o cinema mas, por outro lado, eu tento. 

Para mim, tu és o protótipo do Espectador 
Espantado, porque quando vês um filme, eu sinto 
que é como se voltasses atrás à primeira vez que 
alguém vê um filme. A esta criança interior que temos 
em nós. Mas não perdes a tua consciência crítica ao 
mesmo tempo...
Sim, mas porque é que deveria separar estas coisas 
todas? Talvez seja o mesmo com as pessoas que pensam 
em termos do cinema art house versus o cinema multi-
plex. Porquê? É preciso que haja sentido e harmonia ou, 
pelo menos, qualquer coisa que possa refletir isso. O que 
eu estou à procura é de sentido e harmonia e isso pode 
assumir muitas formas e aparências diferentes. Portanto, 
podes ver um blockbuster que pode ser uma obra 
brilhante em termos intelectuais. 

O que pensas sobre o tipo de espectadores que 
somos agora? 
Eu não os conheço. Só posso esperar como sejam. Eu não 
gosto de fazer suposições sobre os espectadores.

Bem, agora, tu podes ver na net filmes que não podias 
ver há 20 anos atrás. 
Sim, mas as pessoas não vêem filmes. Elas já não viam há 
20 anos atrás. Isso é algo como um mito. Toda a gente fala 
de todos os tipos de filmes que temos hoje em dia disponí-
veis, e eu conheço muita gente que tem muitos terabytes 
de downloads de filmes, e para o quais não olham.

O Zizek disse que este é o tipo de espectador inter-
-passivo, que gosta de tirar fotocópias de um livro e 
já pensa que o leu.
Sim. Nós estamos actualmente num dos períodos 
mais lamentáveis da história do cinema, porque há tão 
pouca coisa a acontecer nas salas de cinema. Fico com 
a impressão que uma organização muito conservadora 

e generalista está a afastar tudo do ecrã grande. Estão 
a pôr tudo de lado para a academia, internet, para qual-
quer espaço, mas não para o espaço cinemático. De 
certa forma, o maior inimigo do cinema é o gatekeeper, 
o porteiro que decide o que se exibe nas cinematecas, 
museus de cinema, etc... E estão mais preocupados com 
o tipo de DVD que podem produzir em vez do tipo de 
filmes que podem mostrar numa sala. 

Para mim um filme só se torna real quando o vejo em 
ecrã grande. Para mim, a História do Cinema 

ainda é feita no grande ecrã. Tudo o resto 
são notas de rodapé, a batalha trava-se 

no ecrã, e em mais lado nenhum. 
Ainda me lembro quando desco-

bríamos alguma coisa numa 
cassete VHS, o nosso instinto era 
de a levar até às pessoas, nós 
tinhamos de partilhar esse filme. E 
a partilha só é feita no cinema. No 
youtube no canto inferior do ecrã, 
há um botão onde podes partilhar 

o filme, mas para mim, a partilha só 
é feita na sala de cinema.

EPÍLOGO 
Só uma última palavra sobre telemó-

veis. O que pensas sobre as pessoas que 
escrevem mensagens enquanto vêem um filme?

Odeio telemóveis (o Olaf não tem telemóvel). Espero que 
haja um canto novo no inferno para todas essas pessoas, 
e espero seja uma parte muito muito desagradável do 
inferno. Quero dizer, eu gosto de demónios, eles são uns 
tipos engraçados, mas eu espero que esses demónios 
não estejam nesse canto. Nesse canto, eu espero que haja 
criaturas mesmo, mesmo repugnantes com uma atitude 
muito má. A única coisa pior que pessoas que mandam 
mensagens durante uma sessão de cinema, são todas as 
pessoas que mandam mensagens logo a seguir. Quero 
dizer, meus amigos (folks), vocês julgam-se assim tão inte-
ressantes? Porque é que pensam que é tão importante e 
urgente ? Talvez devessem  tomar um café primeiro. Talvez 
devessem dar uma pequena foda primeiro, e depois de 
tudo isso estar feito, todas essas coisas prazerosas, aí talvez 
devessem libertar alguns dos seus primeiros pensamentos. 
É necessária Paciência! As pessoas não estão a dispensar o 
seu tempo e isso é uma das coisas mais horríveis que está 
a acontecer ao cinema, e definitivamente não precisam de 
mais aceleração. Precisamos de uma diminuição na acele-
ração, o que é uma coisa bizarra de se dizer depois de ver 
um filme hiper-acelerado (Olaf tinha acabado de ver uma 
maquete de O Espectador Espantado) Mas o cinema não é 
sobre fraude, falsificações e contradições? 

O meu irmão foi ver um filme do Bela Tarr e odiou. 
Passado uma semana, adorou.
O teu irmão é um génio. O teu irmão compreende. 
Quantos cafés pensas que ele tomou no meio disso?

Quantos?
Edgar, quantos cafés o teu irmão bebeu entre odiar o Bela 
Tarr e depois adorar?

Não sei. Muitos, penso.
Muito bem. O café faz de ti um melhor espectador. Então, 
por favor bebam café, pensem e tomem o vosso tempo...
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1
Nenhuma NEP podia eliminar o contexto criativo e a 
reacção do artista à provocação estatal que supõe a 
redução de meios e fins. A propaganda devia ser visível 
nesta época; a curiosidade encoberta. E claro, as teorias 
que ganharam fama nos anos oitenta e que décadas 
antes já tinham passado de moda entre a intelligentsia 
e os poderes intelectuais europeus – os americanos 
chegam sempre tarde a todas as guerras, ainda que as 
acabem melhor -, as famosas teorias do caos, já previam 
que o controlo total do novo regime emergente estava 
condenado ao fracasso. “Em teoria, até o comunismo 
funciona, Lisa. Em teoria...”.
Mas a instrução não se pode permitir ao retrocesso 
cultural em função de um estancar sócio-político – sob 
um mesmo prisma – de toda uma importante região do 
globo, ainda para mais quando tal região é uma ponte 
entre as culturas do oriente e ocidente. Ao mesmo 
tempo que se forma uma nova e imponente nação que 
durará décadas até se dissolver, surgem correntes artís-
ticas e literárias que impulsionam e promovem níveis 
linguísticos extremos e contrários em todos os campos 
possíveis de conhecimento. Com os movimentos 
vanguardistas, é normal que nos sintamos alienados e 
relutantes a interpretá-los dentro do convénio artístico 
por excelência: o cânone.
Encontramo-nos, precisamente, no momento e lugar 
histórico em que cai o cânone tal e qual estava esta-
belecido, e os movimentos simbólicos vão para lá 
do conceito. Agora, inclusivamente, o significante é 
susceptível de gerar dúvida, ruído, o distanciamento 

com a obra de arte. E isto percebe-se, sobretudo, nas 
escolas pictóricas, escultóricas e arquitectónicas. Mas, 
que aconteceu à nova arte emergente? O cinemató-
grafo não só começou como uma fonte inesgotável de 
propaganda, como bebeu da mãe literatura e, assimi-
lando a base teórica do formalismo russo dos anos vinte, 
desenvolveu-se desde os  seus princípios na nação das 
intermináveis estepes até à actualidade, demonstrando 
a importância do estranhamento no texto fílmico. 
E entendemos por texto fílmico o discurso do produto 
final juntando os reflexos especulares (registo imaginário) 
e a base matérica (materiais de composição do filme). 
Pode entender-se que a diferenciação entre conteúdo e 
forma do texto fílmico tem uma correlação com o texto 
literário. Uma coisa é o que se conta e outra muito dife-
rente é os meios usados para o contar. Importa sublinhar a 
profundidade em que indaga o aspecto visual do cinema-
tógrafo e recordar que estamos num tempo do qual não 
devemos desvincular-nos, se queremos que os nossos 
filmes não sejam censurados, do simbolismo soviético.

ENSAIO

©  J U A N  F R A N C I S C O  G O R D O  L Ó P E Z  /  D É T O U R

Cinema e poesia: 
o formalismo russo 
e sua afinidade com 
o estranhamento 
cinematográfico da 
animação

Estamos na recém fundada URSS 
e todo o território susceptível de 
contrabandear vodka está ocupado 
pelo comunismo estalinista… Todo? 
Não! Um pequeno reduto cultural e 
criativo resiste ainda e sempre ao 
invasor.

O velho e o mar
Aleksandr Petrov
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Que materiais são os mais inóquos, a este respeito, dentro 
da teoria literária do texto fílmico? A desumanização 
das personagens. Ainda que os protagonistas tenham 
um marcado ar triunfal ou derrotista consoante a cor, 
vermelho ou branco, à qual correspondem os seus movi-
mentos, parecer humanos demoniza-os. O cinema sovié-
tico começa, portanto, uma importante tradição animada.
A linguagem cinematográfica é especialmente rica em 
recursos, como bem sabemos, mas, culturalmente, une 
níveis lógicos extremos sem remeter o espectador ao 
desconhecimento. Ou seja, é certo que a utilização de 
diferentes níveis de compreensão aliena e desconcerta 
o indivíduo, e essa é precisamente a função da linguagem 
cinematográfica desta época: deslocar o espectador 
para fora da mensagem convencional do filme para  
sugerir – esta é chave, o erotismo do insinuar sem 
ensinar, antes de mais para evitar a censura - mensagens 
alternativas, sempre procedentes da própria imaginação 
do espectador que põe a sua parte na mensagem do 
ecrã, completando-a.

2
A animação permitia, pela utilização de elementos de 
caracterização não naturais, a inserção de elementos de 
experimentação nos filmes. A deformação das perso-
nagens ou a utilização de placas de aço que distorciam 
os desenhos resultaram na estética do estranhamento 
que as vanguardas precisaram com tanto vigor. Apesar 
disso, introduzir a possibilidade de várias leituras de 
uma mesma mensagem com estes elementos de cariz 
formalista não deixava alternativa ao realizador a não 
ser abdicar do conceito de fotogenia tal como Delluc e 
Balázs o descreveram, acerca da construção do texto 
fílmico. O próprio Eisenstein se pronunciou a este 
respeito em “Palavra e imagem”, um artigo escrito a partir 
da necessidade de clarificar a importância da montagem 
no objecto fílmico. Nele afirma que “a sua eficácia (da 
montagem) reside em incluir no processo criativo as 
emoções e a inteligência do espectador, que é obrigado 
a passar pelo mesmo percurso de criação percorrido 
pelo autor para criar a imagem”.
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A propósito do trabalho de montagem, deve ser feito 
com os elementos disponíveis para isso, isto é, com o 
material do filme. E para a montagem existem tantas 
técnicas como formas se queiram dar ao conteúdo. Um 
bom exemplo da heterogeneidade das formas cinemato-
gráficas é a FEKS (Fábrica do Actor Excêntrico), centrada 
na polifonia da dinâmica e na possibilidade poética da 
imagem fílmica. Nela participaram muitos formalistas, 
contribuindo com guiões e artigos. Filmes desenvolvidos 
por este grupo abriram caminho à inclusão de elementos 
desconcertantes e distorções  da realidade que possi-
bilitaram à experimentação fixar-se nas possibilidades 
futuras do cinema. Tal é o caso do poeta Maiakovski, de 
quem facilmente se encontra uma diversidade de incur-
sões na sétima arte pululando na internet.
Os formalistas russos imiscuiram-se no campo da 
teoria cinematográfica – alguns, inclusivamente, expe-
rimentaram guiões e colaborações diversas no seio da 
FEKS - procurando aplicar a sua teoria literária. Com eles 
coincidiria Lotman, mais tarde, ao reflectir sobre a meta-
linguagem do cinema, dizendo que “a descrição anula, 
de certo modo, o objecto”, quer seja cinematográfico, ou 
literário; objecto do texto, em todo o caso.
Boris Eikhenbaum falou das relações entre a fotografia e 
o cinema à semelhança das relações entre língua prática 
e poética, distinguindo a fotografia como a imagem 
prosaica e o cinema como o aproveitamento visual 
da imagem poética; uma, a clara transmissora de uma 
mensagem recolhida instantaneamente, e o outro, como 
a possibilidade de experimentação da própria linguagem 
com os recursos às imagens visuais.
Kazanski mostrou-se muito interessado pela compo-
sição cinematográfica, a construção, montagem e 
restante trabalho de estruturação atrás das câmaras. 

Não se trata da fotografia como meio técnico por 
excelência no cinema, segundo ele, senão o real, a 
própria realidade: “O “real” no cinema torna-se cada vez 
mais uma ficção”. O material com que são realizados 
os filmes é a própria realidade tomada por todos os 
elementos que podem ser trabalhados considerando 
um objectivo: a luz, a distância, a velocidade, os enqua-
dramentos, e todos os aspectos técnicos que resultam 
da perspectiva. 
Mas o cinema não é só técnica e operatividade, há 
também uma linguagem usada na sua própria dinâmica 
e expressão cinematográfica. Assim, afirma a maioria 
destes autores, não se deve qualificar o cinema como 
arte muda: não é por haver ausência de palavras audí-
veis que falta correlação entre a palabra e o objecto. 
Esta correlação no cinema é nova e a correspondência 
faz-se pelo discurso interior do espectador – ou com os 
intertítulos, ainda que estes não tenham tanto interesse 
neste caso por serem a tradução verbal de imagens – 
que confere sentido à obra na sua recepção.
“[O cinema] – indica Eikhenbaum – apodera-se da lite-
ratura, traduzindo-a para a linguagem cinematográfica”, 
ainda que Shklovski não concorde inteiramente com 
isso. Assegura que “em rigor, a tradução é impossível”, 
por existirem obstáculos materiais insuperáveis ao 
tentar passar de uma língua à outra. Assim, o cinema 
tem a sua própria linguagem, mantendo semelhanças 
com a literatura, mas utilizando outros recursos para 
chegar ao espectador. Não obstante, “existe um cinema 
de prosa e um cinema de poesia […]. O cinema sem 
argumentos – conclui – é cinema poético”, pois o que 
mais interessa nele não é o argumento, mas os mate-
riais, como é feito o filme. 

The beautiful Lukanida
Wladyslaw Starewicz
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A utilização de diferentes níveis de 
compreensão desconcertam o 
indivíduo, e essa é precisamente a 
função da linguagem cinematográfica 
desta época: deslocar o espectador 
para fora da mensagem convencional 
do filme para  sugerir – esta é chave, 
o erotismo do insinuar sem ensinar, 
antes de mais para evitar a censura 
- mensagens alternativas, sempre 
procedentes da própria imaginação 
do espectador que põe a sua parte na 
mensagem do ecrã, completando-a.

The Cameraman’s revenge
Wladyslaw Starewicz

3
Em geral, “o cinema desenvolve-se paralelamente à 
literatura, isto é, opera com o mesmo material semân-
tico”. Daí poder concluir-se que a metáfora na literatura 
poética é aplicável, do mesmo modo e por analogia, ao 
texto fílmico que, ao trabalhar com imagens, pode fazer 
um uso ainda mais completo da metáfora, já que permite 
o movimento e a visualização directa do elemento de 
estranhamento específico. Ou seja, a linguagem cinema-
tográfica possibilita a desautomatização, como assegu-
rava Kazanski, fazendo uso directo da realidade, sendo 
essa a sua linguagem, a relação do significado com o 
objecto. No cinema produz-se a imagem poética com a 
deformação da realidade e um tratamento desautomati-
zado da mesma. E, agora, como conseguir isso?

Os materiais do cinema vão-se descobrindo pouco a 
pouco, e além dos filmes que apresentam a realidade 
com uma perspectiva distorcida da mesma, sabia-se do 
cinema de ficção como um campo de distorção mais para 
apresentar determinadas formas de narração distantes 
da convencionalidade do filme prototípico com actores. 
O cinema de ficção já existia na Rússia de 1907, mas só 
em 1912 se viu, pela primeira vez, a animação de desenhos 
com “The beautiful Lukanida”, de Wladyslaw Starewicz, 
cujos protagonistas eram insectos feitos com marionetas.
O cinema de animação ainda não tinha encaixado nas 
análises dos teóricos do cinema, mas é evidente que 
guarda um grande interesse e uma parte importante da 
produção cinematográfica, não só soviética, mas mundial. 
Sobretudo porque não há uma forma cinematográfica que 
cause mais estranheza do que o próprio desenho animado, 
impressão directa da imagem pessoal que o seu autor tem 
da realidade mas que, ao ser uma referência indirecta, pode 
não guardar qualquer similitude com ela, ser totalmente 
imaginativa inclusivamente nas formas representacionais. 
Nas primeiras obras da animação soviética as persona-
gens nem sequer tinham figura humana reconhecível, 
mas uma forma humanóide ou directamente insectos ou 
animais, protagonistas habituais das fábulas tradicionais. 
Basta citar, como exemplo, a genial curta-metragem 
“The Cameraman’s revenge”, de Starewicz, na qual o 
enredo gira à volta de um casal de escaravelhos que 
substitui personagens humanas mas que se comporta 
como elas. O estranhamento neste tipo de filme não 
vem tanto da descontinuidade entre personagem fictícia 
e correspondência com a realidade – muito assimilada 
pela tradição do conto e fábula – mas mais pelo facto de 
usar, como recurso visual, a animação de insectos que 
o público toma por vivos e reais. O conceito de desau-
tomatização está, portanto, presente na cinematografia 
animada e, por conseguinte, na animação soviética.
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Soviet toys 
Dziga Vertov

4
Os primeiros filmes da animação russa antes da revo-
lução eram, normalmente, mais livres no que respeita 
ao conteúdo desenvolvido no enredo. Nos anos vinte, 
com o fim da guerra civil e a implantação da Nova Política 
Económica (NEP) de Lénine, estabelecem-se directrizes 
“pedagógicas” bastante gerais para a nacionalização 
do cinema e as demais artes. “Trata-se de canalizar as 
distracções das massas, contribuindo para substituir, 
com vantagens, o álcool e a religião”. Estas pautas são 
perfeitamente identificáveis na curta-metragem de 
Dziga Vertov, “Soviet toys”, de 1924. 
O título do filme é uma metáfora com a qual se pretende 
engalanar a conclusão da obra; os russos chamavam 
brinquedos às grinaldas e adornos que se penduram 
na árvore de Natal, que no final da curta-metragem 
são representados, antes da sua transformação, pelos 
inimigos da Russia soviética procedentes do regime 
czarista antecedente ou do próprio regime capitalista a 
combater. Assim, presos por ganchos, estão na árvore as 
personagens do capitalista obeso, o judeu, o católico e a 
mulher (que previamente o realizador se encarregou de 
apresentar como estando confortável sob a orientação 
do obeso capitalista para se dedicar ao ócio e ao espec-
táculo que traz lucros para o capitalismo), formando a 
própria árvore os soldados do exército vermelho, e as 
figuras do operário e camponês, verdadeiros arquitectos 
da nação socialista, elevados na copa. 
Vertov era um extraordinário cineasta e, distante de 
se restringir às pautas estrictas do cinema soviético, 
as suas longas-metragens são motivo de discussão 
teórica e estética por parte dos formalistas que, apesar 
de considerarem a sua obra dentro das pautas gerais 
da forma como predominante sobre o conteúdo, não 
se imiscuem na análise das curtas-metragens por 
estarem totalmente subjugadas pela nacionalização 
da arte. Não obstante, inclusivamente sob estas rígidas 
directrizes podem considerar-se os aspectos formais e, Hedgehog in the fog

Yuriy Norshteyn
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O próprio Eisenstein 
afirma que “a eficácia 
da montagem reside 
em incluir no processo 
criativo as emoções 
e a inteligência do 
espectador, que é 
obrigado a passar 
pelo mesmo percurso 
de criação percorrido 
pelo autor para criar 
a imagem”.

Tale of tales
Yuriy Norshteyn

olhando as metáforas, interpretá-las como elementos 
de desautomatização dentro do próprio cinema de 
reconhecimento.
Com isto, pretende-se referir que o cinema, como o resto 
das artes sob o regime soviético, está condicionado pelo 
foco do reconhecimento do nacionalismo na própria obra. 
Apesar disso, dentro deste reconhecimento encontram-se 
também elementos formais próprios das vanguardas, numa 
tentativa de alienar o espectador para ousar conceptualizar 
o material recebido e isso é precisamente parte do trabalho 
de realizadores como Vertov, indicando metaforicamente 
o teor de reconhecimento do público na metragem. É uma 
abordagem ao reconhecimento, já não no naturalismo ou 
no realismo, mas como sentenciava Eisenstein sobre o seu 
trabalho, no materialismo, onde se encontra a essência do 
cinema e o reconhecimento não do socialismo, mas das 
capacidades conceptuais e cognitivas dos homens, como 
pretendiam os formalistas com a desautomatização. 
Podem encontrar-se exemplos disso mesmo ao longo 
de toda a história do cinema russo e soviético, como 
em Ivan Ivanov-Vano. O seu tratamento dos contos 
típicos da tradição russa merece uma especial atenção 
e reconhecimento da exposição dos mesmos fazendo 
uso de uma estética muito “americana” - não é por acaso 
que é conhecido como o “Disney da Rússia”. Significou 
uma ruptura, em pleno apogeu soviético, com o estreita-
mento das pautas de produção sem recusar a ideologia 
política, o que significava uma continuidade da animação 
propagandística embora com maior liberdade para 
testar materiais e novas formas de decomposição.
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Para seguir a pista da relação cinema – literatura, esboçada em termos gerais neste texto, remetemos para o texto do número 6 
da Détour “O alcance da obra breve de Aleksandr Petrov”, do mesmo autor. Se se pretende pesquisar acerca das relações entre 
cinema – propaganda, o autor remete sem pudor para “Animação, política e propaganda (I): do início a 1945” de David Flórez, no 
número 6 da Détour.

Não há uma forma 
cinematográfica que 
cause mais estranheza 
do que o próprio 
desenho animado, 
impressão directa da 
imagem pessoal que 
o seu autor tem da 
realidade mas que, 
ao ser uma referência 
indirecta, pode não 
guardar qualquer 
similitude com ela, ser 
totalmente imaginativa 
inclusivamente 
nas formas 
representacionais. 

5
Existe uma tentativa perpétua de não quebrar a procura 
social de formas novas e interessantes que mantenham 
a atenção do espectador e a sua capacidade de lucidez 
- por vezes, contra o sentido comum. Menção espe-
cial merece o trabalho de Yuriy Norshteyn – mestre de 
Aleksandr Petrov e cineasta com um estilo muito pessoal 
– que chegou a trabalhar com Ivanov-Vano em “Seasons”, 
uma curta-metragem de 1969 que mostra uma dificul-
dade conceptual que supera os filmes convencionais. 
O cinema de Norshteyn é já um cinema sem argumento 
como aquele que era analisado pelos formalistas sob o 
espectro de Eisenstein, Vertov – com os seus documen-
tários – e as excentricidades do grupo da FEKS. Obras 
primas são “Hedgehog in the fog” e “Tale of tales”, filme 
especialmente complicado, baseado em associações 
mentais, recordações da sua infância e guerra, sem fio 
condutor, de forma a obrigar o espectador a prestar toda 
a atenção e a realizar um grande esforço de recomposição 
para compreender.
Norshteyn recebe uma forte influência de Pushkin e 
Chekhov – os quais retrata em desenhos para os intro-
duzir nos seus filmes-, de Tolstoi e dos poemas líricos 
pós-revolucionários, além de tirar partido da tradição 
do teatro de sombras chinesas. De tudo isto se serviu, 
depois, Aleksandr Petrov no momento de compôr as suas 
próprias produções, devedor da tradição animada da sua 
nação e expoente máximo da conjugação dos termos 
literários, formalistas e poéticos no texto fílmico.

My Love
Aleksandr 
Petrov

© Revista Détour | 2015 | detour.es
Tradução Cine Clube de Viseu
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Bruce Baillie: 
o cinema que en-canta

A par de Stan Brakhage, o outro grande “poeta” do lyrical 
film1 – uma experiência intensa da visão – foi Bruce Baillie, 
fundador da Canyon Cinema (1960), que com a sua 
cooperativa ajudou a promover cineastas como Bruce 
Conner, Larry Jordan, Robert Nelson, Nathaniel Dorsky e 
Peter Hutton. No início, Baillie trabalhava somente com 
Bob Nelson, Jordan e Jordan Belson; em seguida, uniu-se 
a eles também Brakhage. O poeta e cineasta James 
Broughton, com actividade em São Francisco, como 
Sidney Peterson, desde o fim dos anos quarenta, foi uma 
espécie de pai espiritual quer para Baillie, quer para os 
seus amigos e colaboradores da Canyon, que sempre foi 
como uma família.
Baillie iniciou a sua actividade como cineasta no início 
dos anos sessenta, construindo um portrait franciscano, 
simples e necessário, sobre São Francisco, a pobreza e 
a arte em On Sundays (1961), e poemas visuais como To 
Parsifal (1963), uma sinfonia visual e uma viagem através 
dos sons e das visões que cantam a beleza do mundo, 
as ondas do oceano, o céu, a foggy morning na qual 
aparece quase estranhamente o Golden Gate, a terra 
(a Serra Nevada), as árvores, o comboio que entra no 
bosque, as nuvens e o barulho do trabalho do homem 
quotidiano: os pescadores da primeira parte e os operá-
rios dos caminhos de ferro na segunda. Um manifesto 
romântico que celebra o esplendor do mundo através 
da música do mar e dos dons da natureza, cantando, ao 
mesmo tempo, a fadiga do homem.
Os seus poemas têm algo de Oriental, são animados por 
uma chamada à reconciliação com a natureza; a textura 
visual é aprimorada com sobreposições, misturas de 
positivo e negativo, correlatos aos objetivos dos processos 

1  A expressão foi cunhada por Sitney, veja-se: P. Adams Sitney, 
Visionary Film. The American Avant-Garde 1943-1978, Oxford 
University Press, Oxford-New York-Toronto-Melbourne 1979, em 
particular o capítulo sobre o lyrical film: “The Lyrical Film”. «The lyrical 
film postulates the film-maker behind the camera as the first-person 
protagonist of the film. The images of the film are what he sees, filmed 
in such a way that we never forget his presence and we know how he is 
reacting to his vision», P. Adams Sitnet, Visionary Film, cit., p. 142.

naturais, das transformações da natureza. Beleza e 
inocência. Baillie mostra os fenómenos do mundo, canta 
as flores, o vento, o azul do céu como no movimento de 
câmara que constitui All My Life (1966). Essa imagem de 
reconciliação é em relação às culturas californianas do 
período, as comuns, os beatnik2, os hippies.
Scott MacDonald definiu o cinema de Baillie como 
uma beautiful imagery cujas belas imagens e imagens 
de beleza não são simplesmente e automaticamente 
produto do aparelho de registo, da câmara. A tecitura, 
as cores e a luz tão características dos seus filmes são 
a condensação do seu modo interior e daquilo que o 
rodeia, uma expressão da complexidade e da variedade 
da experiência3. Tanto em Brakhage como em Baillie o 
lyrical filme é o eco no qual ressoa não só a sua cons-
ciência, mas a vastidão do cosmos.
Visões mórbidas, fluidas, ondulantes e oníricas, como 
se o olho do espectador estivesse em contacto com os 
elementos naturais, o olho entre as curvas das ondas, 
acariciado pelo vento, exposto à luz cambiante do sol, 
na textura delicada das sobreposições, uma experiência 
sensorial comparável ao LSD. Um poema para o olho 
que, à sua volta, é poesia, expressão, “linguagem”, antes 
até das categorias e dos predicados, da gramática e dos 
discursos.
A vanguarda com Baillie pode ser ou um haiku, um 
pequeno poema visual, All My Life, ou cinema de crítica 
social e protesto político, como A Hurrah for Soldiers 
(1963) e Mass for a Dakota Sioux (1964), ou ambos: Mr. 
Hayashi (1961) é uma poesia de tons simples mas suges-
tivos, uma composição sintética e intensa que colhe 
a beleza da natureza e, ao mesmo tempo, um esboço 
de crítica social (o jardineiro japonês, com austeridade 
e dignidade, descreve a sua dificuldade na procura de 

2 Ou seja, não o grupo, embora compósito, dos escritores beat, 
mas aqueles jovens que tinham decidido viver uma vida da bohémien 
inspirando-se mais ou menos vagamente na literatura beat.

3  Cfr. Scott MacDonald, Critical Cinema 2, University of California 
Press, Berkeley/Los Angeles/Oxford 1992, p. 109.

A vanguarda com Baillie pode ser um pequeno poema visual, All My Life, 
ou cinema de crítica social, como A Hurrah for Soldiers, ou ambos: Mr. 
Hayashi. A par de Stan Brakhage, o outro grande “poeta” do lyrical film, 
Bruce Baillie promoveu vários cineastas. O seu cinema é também uma 
ofensiva contra o puritanismo.
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um trabalho pago adequadamente, devida à sua origem 
étnico-linguística). Mr. Hayashi, quinze enquadramentos 
(panorâmicos, câmara nas mãos, uma sobreposição, 
a exposição à luz do sol), é uma composição extrema-
mente concisa e evocativa, um vácuo cheio de resso-
nâncias. Baillie, num dos seus primeiríssimos filmes, 
construiu um ensaio sobre a capacidade de extracção 
da câmara que reorganiza o material pró-fílmico no ritmo 
oriental e lento. Mas o seu cinema é também uma ofen-
siva contra o puritanismo. O erotismo, a representação 
da homossexualidade são todos armas da subversão e 
do cinema subversivo4. Basta pensar nos filmes dos anos 
cinquenta de Brakhage na orgasmática de sobreposi-
ções de Fuses (1967), de Carolee Schneemann, em Jack 
Smith, Andy Warhol e nos irmãos Kuchar, mas também 
Baillie teve uma contribuição importante com o amplexo 
e a fellatio de Quick Billy (1970).
No azul cobalto (um copo azul que Baillie tinha 
comprado no Japão aplicado sobre a lente da câmara) 
que na história beija a solarização (utilização do negativo) 
de Tung (1966), o movimento ondulatório dos cabelos 
que faz rima com a onda de cor, quase um cristal, um 

4  Cfr. Amos Vogel, Le cinéma art subversif, Buchet/Chastel, Paris 1977.

aleph caleidoscópico no qual ecoam e se refractam 
cintilações e cores. Uma dança, uma lógica da sensação, 
um retrato de uma amiga de Baillie. Um ensaio sobre 
o uso poético da cor e da sopreposição, da luz e da 
sombra. Uma pequena composição que celebra a beleza 
e o mistério da vida, e também os seus contrastes, 
sobretudo o do preto e branco, luz e sombra.
Também Mass é um hino à vida, um cântico, uma expo-
sição da película à luz, uma orquestração de sobreposi-
ções e desfoques. O mundo do trabalho, o motociclista 
que atravessa a ponte, as imagens de repertório dos 
filmes televisivos americanos e da guerra, as ondas 
do oceano. Mass é o som da luz e a luz do canto: puro 
lirismo que se destaca dos materiais concretos. Mass, 
segundo as palavras de Baillie, é um requiem, uma 
celebração dos nativos americanos (a quem é dedicado 
também Termination, 1966) e uma crítica à sociedade 
contemporânea, aos seus arranha-céus e a sua poluição.
Valentine de las sierras (1968, mas rodado entre 1966 e 
1967 no México) é outro canto: o de um herói da revolução 
mexicana, que canta ainda o trabalho e o homem quoti-
diano. Um filme etnográfico, como observou MacDonald5, 

5  Scott MacDonald, Critical Cinema 2, cit., p. 131.
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rodado de maneira simples, mas empregando “a telephoto 
lens with an extension tube on the back, which gives you a 
very limited focal plane, a few inches”6.
Com Castro Street (1966) – o seu filme, também tecni-
camente, mais ambicioso, com Quixote (1965) e antes 
de Quick Billy7 – Baillie mostra a paisagem do filme expe-
rimental com uma placa, como dizia Brakahge acerca 
desta obra-prima. Baillie transforma as estradas e as 
faixas de São Francisco numa metáfora. Com imagens 
reais e cenas da vida quotidiana, cria um mundo imagi-
nário e uma alternativa à sociedade industrial: Castro 
Street é um filme poético-político. Manchas, solariza-
ções, sobreposições, distorções luminosas, anamor-
foses, todo o repertório do cinema lírico é convocado 
e chamado a transfigurar o mundo do trabalho e a 
paisagem industrial. As torres da Standard Oil, situadas 
no coração da libertária Castro Street e a ferrovia. Os 
sons são os das sirenes das fábricas, os cantos do 
trabalho, o rumor dos comboios que transportam as 

6  Bruce Baillie citato in Scott MacDonald, Critical Cinema 2, cit., p. 131.

7 «Castro Street took about three months of solid work», Bruce 
Baillie citado in Scott MacDonald, Critical Cinema 2, cit., p. 129.

mercadorias. Baillie combina a cor com o preto e branco 
e, como em Tung, usa prismas de vidro e copos apli-
cados sobre a lente. Uma harmonia de contrastes. 
A chamada ao bel canto, ao canto lírico é confirmada na 
curtíssima All My Life. O perfume de um enquadramento, 
a brisa quente de um movimento de câmara: o cinema 
como romantismo e organicismo.
Mas o canto inspira o seu cinema desde o início. Here I 
Am (1962), uma jornada feita na companhia de algumas 
crianças com distúrbios (“Here I Am was made in the 
early days for an Oakland school for children with mental 
disorders of various – sorts”8), é uma comoção que 
articula ternura e pertubação, a simplicidade pura e 
inocente das imagens a preto e branco das crianças 
e o distúrbio apenas insinuado pela anamorfose que 
distorce a boa forma, a forma bem feita, a mesma que 
passa para o lança-chamas a diversidade, o “rumor”, o 
que não faz nem se encaixa na norma. A câmara move-
se, comovida, na névoa característica de Oakland, com 
reserva e delicadeza. Vai e volta. A emoção en-canta 
o ser e escancara o mundo. A day in the life. Litte Girl 
(1966) é outro canto e, ao mesmo tempo, um filme 
importante, quase uma suma do cinema de Baillie. 
Realizado nos anos sessenta, mas distribuído somente 
em 2014, de facto é semelhante tanto a All My Life quanto 
a Castro Street, mas também a Here I Am, especialmente 
na segunda parte. O filme, atravessado pela música de 
Erik Satie, é composto de três partes: a primeira, Prune 
Blossoms, Healdsburg, é uma maravilha de sobreposi-
ções e flores. A segunda, Little Girl Outside Sebastopol, 
é mais cândida e menos estruturada, a pureza é consig-
nada às filmagens muito simples desta rapariguinha 
suspensa na soleira de casa enquanto observa os 
carros que correm a estrada. A terceira, Two Waterbugs, 
Graton, é uma dança de insectos que deslizam sobre a 
água. Um idílio que canta o esplendor do mundo.
Baillie soube cantar a beleza também daqueles pequenos 
mundos esquecidos e depostos dos tempos modernos 
como em Roslyn Romance (1976). Uma composição 
de realismo e maravilha, um acto de resistência, um 
bilhete-postal do velho mundo que, como as cavernas 
subterrâneas da Paris moderna das passages descrita 
por Benjamin, continua a sua existência a despeito do 
frenesi da sociedade contemporânea. A câmara de Baillie 
desfecha mundos de imagens microscópicas, residuais, 
abre o olho sobre esconderijos, entre as folhas do ser, 
o papel de letras antigas e as folhas em relevo entre a 
câmara e as letras, sobre os ramos que filtram a luz do 
sol e aqueles cobertos de neve, nas soleiras das casas 
modestas que ainda ligam o interior da lareira doméstica 
ao exterior das ruas e dos trabalhos. Baillie pousa o seu 
olhar sobre os aspectos mais humildes, a caminho da 
extinção, no mundo que está para se esvair. O vento, as 
músicas populares e as vozes do passado, dos imigrantes 
e trabalhadores de Roslyn, uma pequena cidadela de 
Washington onde o tempo parece ter parado. Uma 
suspensão do tempo que quase coagula no ralenti, na 
imagem congelada e, sobretudo, na exposição das muitas 

8  Bruce Baillie citato in Scott MacDonald, Critical Cinema 2, cit., p. 116.

Castro Street 
Bruce Baillie
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velhas fotografias a preto e branco que pontuam o filme e 
que, como Barthes explicou9, asseguram que o passado 
(aquele mundo orgânico que o capitalismo liquidou), pelo 
menos por um momento, seja ainda real, ou faça viver 
ainda uma outra vez o que já não existe.
Roslyn Romance não é simplesmente um studium, 
talvez etnográfico, de uma cultura quase extinta, um 
documento objectivo que fornece informações, tem 
antes a tonalidade do punctum, punge, toca, abre como 
as emoções. O numen do estilo de Baillie é harmoni-
zado com o kairos do instante parado da fotografia que 
ressuscita o morto. Justeza e justiça, como tinha dito 
Barthes. Quixote e Quick Billy são os seus filmes mais 
longos e ambiciosos. 
O primeiro é uma viagem através da América, na qual 
Baillie compõe no mesmo enquadramento o contraste 
entre os campos e as chaminés, contando a épica do 
mundo do trabalho e do homem quotidiano. Usando 
também a colagem/montagem, com a qual confisca, 
se apropria e segmenta imagens e obras da civilização 
americana: os mitos hollywoodianos e os pontos que 
unem o big country, as bandas desenhadas e os carre-
fours atafulhados de mercadorias, o canto dos Nativos 
Americanos e o ruído das instalações industriais, os 
arranha-céus e as violências do imperialismo americano 
no mundo e em casa própria, os tempos geológicos (a 
lentidão da tartaruga, a aparição do bisonte) e os histó-
ricos (a sucessão vertiginosa de insígnias e reclames), 
o ralenti e a montagem rapidíssima. É um filme sobre 
a pobreza e sobre a conquista, no qual a resignação 
ainda não substituiu o mito fundacional da viagem e 
da descoberta, que a história reduziu a expropriação e 
extermínio. Naqueles anos, a viagem e a estrada eram 
objecto de reflexão e tratamentos artístico-literários, 
de Jack Kerouac a Tony Smith até à viagem liminar/
seminal num Ford Sedan de 1950, de Ed Ruscha em 
1956, de Oklahoma City a Los Angeles, através da Route 
66. O livro de artista (“Artist’s Book”) Twentysix Gasoline 

9 Cfr. Roland Barthes, La Chambre claire : Note sur la photographie, 
Cahiers du Cinéma/Gallimard/Seuil, Paris 1980.

Stations (1963) foi inspirado e feito durante esta viagem 
que Ruscha fez em muitas ocasiões. A viagem de carro, 
atravessando a paisagem americana – e, lembre-se, 
uma paisagem artificial (a estrada, as luzes) – ainda 
em 1966 podia ser uma experiência e uma revelação, 
como confessou Smith numa entrevista concedida a 
Artforum10. Trata-se de uma constelação que irmana, ou, 
melhor, concatena Wagon Master (1950) de Jonh Ford, o 
road test de Ruscha, os Byrds, Two Lane Blacktop (1971) 
de Monte Hellman… e Cervantes.
Quixote desenvolve os motivos e a estrutura de Mass, 
conciliando a sofisticação ainda artesanal da feitura, uma 
montagem por vezes metafórica, com a inocência lírica. 
Baillie na altura estava a ler o livro de Miguel de Cervantes 
e ficou profundamente fascinado com a sua forma, em 
particular com as transizioni, o modo como passava de 
um capítulo para outro. Trata-se de uma modalidade 
que, recorda Baillie, remetia também para John Cage, 
E. E. Cummings e Stan Brakhage. Mesmo no método de 
composição das transições de Cervantes, Baillie identi-
fica o modo de reorganizar e conferir um novo sentido à 
heterogeneidade dos materiais recolhidos durante a sua 
viagem no Sudoeste (Nevada, South Dakota, California), 
a bordo do seu claudicante Volkswagen e na companhia 
do seu cão. 
“I knew I was going to have a very unique, disparate 
materials that had to fit together, and it was going 
to be quite an assignment. I felt up to it ‘cause I had 
made quite a few films now, and I wanted to make a 
long film with an interesting form. I wanted to show how 
in the conquest of our environment in the New World, 
Americans have isolated themselves from nature and 
from one another”11.
A importância do “assunto”, a devastação do sonho 
americano, das caravanas que atravessavam o deserto e 
da paisagem fazem Baillie escolher uma forma diferente, 
sofisticada, sem se ficar pela sobreposição, talvez dema-
siado doce, para combinar as imagens de um modo 

10  “Talking with Tony Smith”, Artforum, vol. 1, n.º 4, December 1966.

11  Bruce Baillie citado in Scott MacDonald, Critical Cinema 2, cit., p. 126.

Mass For The Dakota Sioux
Bruce Baillie
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mais áspero, imagens divergentes entre si, de modo a 
provocar um conflito. Inicialmente Baillie pensava usar 
dois projectores. Depois acabou por adoptar outra 
solução, também por razões económicas.
“Instead, to make a combined image, I used black Mylar 
tape. I’d lay stuff down side by side on a light table, and 
mask parts of the frame, so that later the frame would 
share two disparate scenes without the effect of supe-
rimposition. I had to do it manually because I didn’t have 
access to optical printers”12.
Quick Billy, subdividido em quatro partes, é pelo 
contrário a obra-prima de Baillie, um dos melhores filmes 
de vanguarda americana, rodado com uma ASA 25 
outdoor Kodachrome, particular-
mente sensível, com um grão fino 
capaz de capturar no modo mais 
“natural” possível as nuances das 
cores e a sua subtileza, particular-
mente adequada para as cenas 
exteriores. 
O som da luz, o canto dos 
pássaros, a voz do ser, a alvorada 
do mundo. O primeiro enqua-
dramento é um calor primordial, 
misterioso, indeterminado e sugestivo. O barulho da 
água que se sobrepõem, dobram e desdobram, como 
as partículas do mundo. Uma cosmogonia. As ondas do 
oceano e as rochas, o vento entre os cabelos, o voo dos 
pássaros sob a crista das marés, a luz dos corpos e os 
corpos que se fazem luz. Um marulhar de elementos, 
materiais, rochas, reflexos, prismas e cristais de luz, 
fulgores, reverberações. Ondas de luz e luminosidade 
das águas. Formações moleculares e rochosas. Quick 
Billy é a suma do organicismo romântico de Baillie, uma 
épica romântica que canta a criação do mundo. Uma 
ópera caosmica de líquidos seminais e manchas de cor 
(sobretudo nas duas primeiras partes) que a descrição 
verbal pode restituir só parcialmente. O equivalente de 
Dog Star Man (1961-1964) de Brakhage e Phenomena 

12  Ibidem, p. 128 

(1965) de Jordan Belson. Cones de sombra e feixes lumi-
nosos confundidos com os animais e os contornos dos 
corpos nus, os seios, os rostos: a natureza é mistura, para 
a natureza é sempre o primeiro dia, o dia da criação. Os 
animais e o seu duplo humano, uma arquitectura entre 
o animal e o homem: as curvas do tigre tornam-se as 
do corpo da mulher. O olho acende-se na chama do ser 
como se o ser se visse a si mesmo.
Quick Billy é orgasmático, matérico, libidinal, um amplexo 
de partículas e cores, imagens e sons. A carne do homem 
une-se à carne do mundo. O filme, o mais longo de Baillie, 
está repleto de animais e relações sexuais, confirmando 
o facto de se tratar de um filme sobre as origens. A 

animalidade – incluindo a sexual 
– é o Logos do mundo sensível, 
um sentido incorporado, como 
adorava dizer Merleau-Ponty13. O 
amplexo e a fellatio representam 
a relação carnal, a membratura, o 
envolvimento mútuo (Ineinander) 
entre o homem e o mundo, o 
homem e os outros, o homem 
e o animal. Também a última 
parte, a mais narrativa – o filme 

no filme ambientado no Kansas de 1864, como se fosse 
um mudo, um regresso às origens do cinema e do sonho 
americano – é um passeio selvagem e primordial, um 
espírito selvagem paira sobre a história, o mesmo que 
move o cowboy a cavalgar a distância.
Quick Billy é o conto em imagens do nascimento do 
mundo, uma procissão cósmica e caosmica que mostra 
a génese como soldadura entre o homem, a natureza e os 
outros seres vivos, e fá-lo através da linguagem de Baillie, 
das suas sobreposições, do seu tratamento das cores e 
da sua montagem tão poética, disjuntiva e conjuntiva. O 
seu estilo é uma morfologia, dá forma ao mundo.

Tradução Cine Clube de Viseu

13  Cfr. Maurice Merleau-Ponty, La Nature, Editions du Seuil, Paris 1995.
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Notas sobre testemunho 
e desaparição em 

“Landscape Suicide” 

Neste retrato das profundezas da América o crime surge 
como uma anomalia num fluxo de outra forma ininter-
rupto. O sonolento prolongar do não-acontecimento 
constitui-se como valor escultórico, impondo monoliti-
camente as marcas malignas da imobilidade elevada à 
homicida potência, “(...) um alívio temporário da banali-
dade do estilo de vida americano.” O filme é atravessado 
pela austeridade da forma e por um distanciamento 
permanentes, materializados no heróico rigor de uma 
encenação hermética. Aquilo que do Sonho Americano 
resta é aqui representado através dos seus danos colate-
rais; os jardins e as casas pré-fabricadas imaculadamente 
redundantes, Deus e a Pátria por si cristalizada, o último 
reduto do tédio numa circular melancolia. Os vestígios 
distendem-se até à diluição, sendo a existência “(...) 
representada por diversos longos planos fixos de paisa-
gens e cenas aparentemente intermináveis de indivíduos 
concentrados em actividades de um quotidiano “subur-
bano” como jogar ténis ou falar ao telefone.” Mais que os 
vastos territórios por conquistar pela bravura e pela capa-
cidade empreendedora, parte essencial de uma mito-
logia que omite o genocídio como momento inaugural 
da nação, são as paisagens na sua cirúrgica apatia que 
melhor espelham a incomunicabilidade dos excluídos, a 
verdadeira essência de uma “(anti)cultura americana”.1

Nesta actualização da mitologia da fronteira, agora 
resultando de uma expansão forçada para a periferia e 
já não alicerçada na poética da conquista como forma 
de legitimar a dominação hierárquica, a violência surge 
“medonha e prolongada”, sendo que o “banho de sangue 
é presenciado como sendo moralmente indiscrimi-
nado.” Nesta expansão para Oeste, agora indeterminado, 
anónimo, epidémico, o “(...) caçador adquire vitalidade 
e poder através da violência da caça e do sangue da 
presa.” O distanciamento perante o evento original, até à 
sua radical subtração do plano, “(...) enfatiza o místico e 
desenfatiza o político”, configurando esse acto definidor 
como “(...) algo ritual e sacramental, (...) motivado pela 
exaltada e redentora experiência.”2

1 [em linha] http://www.soiledsinema.com/2014/11/landscape-
suicide.html?zx=cbdc177dd45c84e2

2 PEREZ, Gilberto. (1998). The Material Ghost – Films and Their 
Medium: The Johns Hopkins University Press         p.252

Permanentemente em suspenso, entre o relato como 
recriação possível do evento e a impossibilidade de 
desvendar a motivação primeira das acções, assim 
se desenrola a íntima aproximação entre a palavra e a 
ausência. “Benning segmenta, litiga, disjunta o discurso 
de ambos: a experiência dos assassinos não se deixa 
resgatar numa narrativa, registo pontual e causal;(...)” 
a sucessão matematicamente articulada de espaços 
esvaziados e poses rígidas, de cores desbotadas e 
traumas que podemos apenas imaginar, obstrui a ligação 
directa entre crime e consequência. Há “(...) um istmo de 
ausência, uma cratera in-significante, (...) um impasse, 
que a condena à repetição e à fragmentação (...)”, e 
esta é a verdadeira fatalidade do tempo que avança e 
desgasta e destrói.
O testemunho assume um papel essencial em 
“Landscape Suicide”, assentando no exigente esforço 
de reconstituição que atravessa todas as tentativas 
fracassadas de restituir um sentido à mancha e ao golpe 
na carne. “ Se ao trauma e ao horror restou um lugar, 
(...) é sob o arcabouço institucional, legalista da prova 
que este se localiza; o ponto de vista dos que prestam 
testemunho, dos que estiveram lá.” Também por isso 
irresolúvel, pois “as únicas testemunhas são também 
os assassinos”, e o seu depoimento surge “fracturado 
pela síncope da montagem (...)” revelando camadas 
lentamente solidificadas numa cronologia da autópsia, 
que se revelam de forma a compreender a encruzilhada 
presente sob a “(...) cicatriz do passado, o lugar não total-
mente suturado.”
Sucedendo-se em implacável planificação, “Landscape 
Suicide” é um pesadelo estruturalista, cuja violência 
é a da rigorosa sucessão dos fragmentos, as imagens 
primeiras que são necessariamente sucedâneas pois já 
quase nada reconhecemos do evento originário. A cruel-
dade da lâmina no corpo é aqui devidamente substituída 
pela do corte no enquadramento, pelo neurose do inter-
valo, num trabalho obsessivo, “(...) de vivissecação da 
matéria pelas mediações da montagem e do mecanismo 
da serialização.”3 É através deste dispositivo formal, 

3 JÚNIOR, Luiz Soares - A mecânica do vivo. Cinética – Cinema e 
Crítica novembro 29, 2013. [em linha] http://revistacinetica.com.br/
home/landscape-suicide-de-james-benning-eua-1987/

O sonolento prolongar 
do não-acontecimento 
constitui-se como valor 
escultórico, impondo 
monoliticamente as 
marcas malignas da 
imobilidade elevada à 
homicida potência
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brilhantemente adaptado à busca do rasto traumático 
no relato desfasado, que a ressonância se impõe. Na 
“antecâmara do significado (...)”4 existe um lastro senso-
rial ainda por descodificar, que está mais próximo de um 
entendimento sinérgico do evento. Por aproximação e 
por insistência, o foco obsessivo na tragédia passada 
assume proporções e configurações tanto mais claras 
quanto mais tempo incubarem na arquitectura mental 
a que se propõe o filme e a que nos propomos na rede 
conceptual que este permite. O aprofundamento da 
ressonância faz-se através de um processo acumulativo, 
em que se cruzam coordenadas espaciais e temporais 
com emoções impulsivas, animalescas, tão desconcer-
tantemente primárias como o medo, o suor ou a fuga.
A aridez desta periferia por nomear enquadra assim o 
valor central da paisagem; “em vez de mero fundo para 
a ficção, (...) torna-se um terreno duradouro no qual as 
tentativas e os esboços de ficção se desenham”, e em 
vez de “(...) atribuir sentido à paisagem, a ficção torna-
-se uma incursão em busca de sentido.” Transforma-se 
assim numa “(...) presença soberana e contudo também 
uma ausência”, a expressão mais evidente do “(...) reco-
nhecimento da perda – da perda do que já havia sido 
perdido (...), da sempre inalcançável unidade.”5

4 BARNETT, Daniel. (2008). Movement as Meaning in Experimental 
Film: Editions Rodopi, p.89

5 PEREZ, Gilberto. (1998). The Material Ghost – Films and Their 
Medium: The Johns Hopkins University Press, p.218

JAMES BENNING 
Nome maior do cinema estruturalista, este realizador 
do Milwaukee tem orientado o foco do seu trabalho para 
questões definidoras da imagem em movimento, como 
sejam a durabilidade e a atenção, a paisagem como 
visão inaugural, assim como o explorar dos mecanismos 
reconfiguradores de sentido da montagem pelo 
destaque dado ao ritmo e ao fragmento. Incansável e 
independente, a sua filmografia espelha um percurso de 
invariável integridade.

Filmografia seleccionada:
“11x14” (1977)
“Him and Me” (1982)
“American Dreams” (1984)
“Landscape Suicide” (1987)
“Deseret” (1995) 
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WHAT’S UP CCV?

O CINE CLUBE DE VISEU tem o prazer de anunciar a 
edição dos FILMES VENCEDORES DAS SEIS PRIMEIRAS 
EDIÇÕES DO FESTIVAL DE CURTAS DE VISEU - 2010 / 
2015. A edição DVD reúne sete curtas-metragens reali-
zadas no distrito, por autores de Viseu ou sobre temas e 
realidades transversais à região, revelando a consistência 
de um tecido criativo muito relevante, na área do audio-
visual, com toda a diversidade que manifesta, do docu-
mentário à animação, ficção e cinema experimental.

VENCEDOR 2015  

Atopia
Documentário
Realização e produção | Luís 
Azevedo e Alexandre Marinho
2015, 11’  

VENCEDOR 2015  

Os Prisioneiros
Animação
Realização | Margarida Madeira
Produção | Pickle Films
2014, 7’  

VENCEDOR 2010  

Abrigo
Documentário
Realização | Rui Silveira
Produção | Binaural / Nodar
2010, 16’  

VENCEDOR 2011  

Maybe
Ficção
Realização e produção | 
Pedro Resende
2011, 9’  

VENCEDOR 2013  

Negro
Ficção
Realização | Jérémy Pouivet
Produção | EPMS
2012, 3’  

VENCEDOR 2012  

A Costura 
de Clemente
Ficção
Realização | João Bordeira
2010, 15’  

VENCEDOR 2014  

Douro, Ensaio, 
Memória
Experimental
Realização e produção | 
Eduardo Correia Pinto
2013, 8’  

PVP: €4 
—
PONTOS DE VENDA
Cine Clube de Viseu 
Teatro Viriato
FNAC Viseu
Teatro Municipal da Guarda 

DISTRIBUIÇÃO NACIONAL 
Escolas e bibliotecas 
do distrito de Viseu.
Cine Clubes e Festivais de 
cinema.

O CCV expressa o seu agradecimento, a todos os associados 
e amigos, pelo apoio dispensado à actividade, garantindo 
que Viseu continua a pertencer ao conjunto de cidades com 
acesso a um panorama audiovisual de referência. 
A nossa actividade global registou uma participação 
de 9252 pessoas, número superior aos últimos anos. 
A contribuir para este aumento, a participação nas 

sessões (com subida ligeira face a 2014), nas acções 
educativas (aumento de 40% de participantes), e 
as duas exposições patentes ao público. Do ponto 
de vista orçamental, dependemos, em partes equi-
libradas, das receitas próprias (quotizaçãoes de 
associados, vendas de serviços) e financiamentos de 
organismos públicos.

O NOSSO 2015
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OBSERVATÓRIO  

A R T I S TA  C O N V I D A D A

Alice Geirinhas

Vive e trabalha em Lisboa e Coimbra. Parte da sua obra 
gráfica está publicada no livro Alice (1999), e dos livros 
publicados destaca Isto de Estar Vivo de Luiz Pacheco 
(Contraponto, 2000) e dois livros de artista, A Nossa 
Necessidade de Consolo é Impossível de Satisfazer #2 
(2003), e The Cabinet of Dr Alice (Stolen Books 2014).

O que mais me atrai é o espaço de liberdade que a 
criação artística proporciona. Fluído e poroso, absorve 
vários saberes, é transdisciplinar. Agrada-me também 
a mistura e fusão da chamada low culture com a high 
culture. O movimento contínuo, expandido e esponjoso 
é o que torna a arte interessante.

O cinema transformou o olhar. Trouxe novas narrativas 
e novas percepções do espaço/tempo. E do mundo. O 
pânico que a projecção do filme dos irmãos Lumière, L’ 
arrivée d’un train à La Ciotat provocou nos especta-
dores é extraordinário. Pensaram que o comboio os ia 
atropelar. Porque o olhar era outro e a percepção do 
mundo também.
O cinema, assim como a literatura e a música, esteve 
ligado à minha adolescência, à minha formação como 
artista e como pessoa. Foi no Cine Clube de Viseu que 
vi alguns filmes que me marcaram (não sei de que modo, 
a marca é imprecisa) como o ciclo do Werner Herzog e 
Repulsa de Polanski.

O ESTADO DA ARTE 

O QUE É QUE MARCA A CRIAÇÃO  
ARTÍSTICA ACTUAL?

SOBRE O CINEMA  

O CINEMA É UMA INCONTORNÁVEL MAIS-VALIA NA 
CONSTRUÇÃO DA VISÃO DO MUNDO, OU NÃO?...
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