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P.4 BILHETE-POSTAL

Como o CINEMA não existe sem quem o veja, gostamos
que o Argumento seja, à imagem do Cine Clube, um lugar
de pessoas: O Cinema do Inesperado é a entrevista que
ocupa, nesta edição, o espaço do Edgar Pêra, é o cinema
segundo Augusto M. Seabra.
Este é um lugar privilegiado do(s) cinema(s) de cada um:
assim como o cinema não existe sem quem o veja, o que
quem o vê diz sobre ele passa a integrá-lo. Talvez isto seja
uma consequência daquilo. Enfim, os filmes que vemos ou
lembramos são inevitavelmente mais do que just movies
— há alguma coisa que, de certa forma, faz parte deles e
não de nós (ao contrário, por exemplo, das sensações e
emoções que experienciamos durante o visionamento,
de que já temos falado a propósito da sala de cinema),
embora condicione e influencie cada um em função das
suas vivências, leituras, etc. Isso é o que se criou, escreveu
ou disse acerca dos filmes. Ou de outro objecto qualquer:
Hamlet não é só um texto de Shakespeare; fazem parte
indissociável dele Freud, T. S. Eliot, o teatrinho da escola, o
comentário inusitado do colega...
Da mesma forma, Augusto M. Seabra e Edgar Pêra
habitarão a partir de agora as Mary Poppins de quantos
lerem este Argumento. É um exemplo minúsculo de uma
proximidade virtual em que gostamos de pensar. Com
quantas pessoas que nunca chegaremos a ver partilharemos fantasmas que povoem a Mary Poppins? Talvez
o magnetismo do cinema resida nessa multidão que
adivinhamos: “E há um intertítulo famoso de outro dos
meus filmes preferidos (...): “E quando ele atravessou
a ponte todos os fantasmas vieram ao seu encontro”.
Eu acho que aqui há uma coisa que não é apenas isso
mas está presente e é essencial na nossa condição de
espectador: nós quando entramos na sala de Cinema e
mergulhamos no escuro, atravessamos a ponte e todos
os fantasmas vêm ao nosso encontro”.
Como é habitual, Anabela Moutinho também deita aqui um
pouco de si, desta vez duplamente: na sua Retina, Rivette;
no seu coração, o Cineclube de Faro, a duas mãos, com o
Carlos Rafael Lopes, no Bilhete-postal comemorativo de
mais um sexagésimo aniversário — nós, muito felizes!
Entre as restantes colaborações, Pedro Serpa, inaugurando a presença da banda-desenhada no Observatório;
David Terao sobre Wim Wenders, cidades e afectos;
e alguns já não estreantes: Fausto Cruchinho, Toni
D’Angela e, claro, Manuel Pereira no Subsolo.

Como vão os cine clubes? Uma cartografia do movimento
cineclubista: o que fazem, para quem e com que
objectivos trabalham os cine clubes pelo mundo fora.

Este era um itinerário
internacional. Até esta edição.
No Algarve, contam-se 60 anos
de acção do Cine Clube de Faro.
Eis um bilhete-postal português.
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Espaço para partilha de olhares e gostos sobre um filme
ou realizador escolhido por um convidado. “Porque o
cinema é sobretudo isto: emoção que se quer partilhável”.

Um dos filmes mais célebres de
Jacques Rivette, e certamente,
o mais popular em muitos anos,
La Belle Noiseuse.
P.6 CINE-COSMOS

A crónica de Edgar Pêra.

P.10 VOLUPTAS, OU DO CINEMA
EXPERIMENTAL AMERICANO
Por Toni D’Angela.

P.12 NÓS POR CÁ

Espaço de ensaio coordenado por Fausto Cruchinho.
Diferentes autores, temas e abordagens que oferecem
a visibilidade de outras lógicas de pensamento sobre o
cinema.

— Palavra e Utopia, de Manoel
de Oliveira, biografia do Padre
António Vieira
— Wim Wenders - o afecto das
imagens e a visão das cidades
P.20 SUBSOLO

Antes de nos despedirmos até Setembro, convidamos
todos a irem ao encontro dos seus fantasmas no
escurinho da Praça D. Duarte e do Museu Nacional Grão
Vasco, de 26 a 30 de Julho.

P.23 OBSERVATÓRIO

—

Rubrica de Manuel Pereira, abarca autores, obras e
tendências que encarnam uma vontade de alargar os
próprios horizontes da linguagem cinematográfica.

A palavra aos autores. Edição de trabalhos originais, e
um olhar sobre o estado das artes e do cinema na
primeira pessoa. A desafiar os convidados, um tema
comum, a cinefilia.

ARGUMENTO
Publicação editada pelo CCV desde 1984, pensada, originalmente,
para a divulgação de actividades e debate do fenómeno fílmico. O
boletim tornou-se um veículo indispensável de reflexão da sétima
arte e divulgação do CCV, a justificar um cuidado permanente das
suas sucessivas direcções. Fundado em 1955, o CCV é um dos mais
antigos cineclubes do país, sendo o Argumento um projecto central
na sua actividade.
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CINE CLUBE DE FARO
Acabados de soprar as velas do 60º aniversário de
actividade ininterrupta, o Cineclube de Faro é um dos
cineclubes mais antigos de Portugal. Nascido a 6 de Abril
de 1956, data autorizada para a sua primeira sessão de
cinema no Cinema de Santo António - sala de espectáculos onde se manteve durante 27 anos, com duas
exibições mensais - a sua história confunde-se com a do
cineclubismo português.
Até à revolução de Abril jogou um significativo papel de
combate ao regime fascista, vigiado de perto pela PIDE,
tendo os seus boletins sistematicamente escrutinados
pela Comissão de Censura. A maciça participação local
- incluindo personalidades que o honraram com a sua
colaboração (Dr. Joaquim Magalhães, Dr. Roberto Nobre,
o poeta António Ramos Rosa, o pintor Manuel Batista,
Mário Zambujal, entre tantos outros) - foi foco de contestação ao regime político vigente.
Na fase mais revolucionária do pós-25 de Abril, as suas
actividades - multiplicação de sessões em 16 mm por
pequenas localidades algarvias, filmes de marcado
caracter ideológico, debates focando o papel político
da 7ª Arte - provam adequação à época, sem perder
o foco dos objectivos de divulgação cinematográfica,
mantendo o seu dinamismo à custa de muito entusiasmo e ainda mais polémica.
Os anos 80 fortaleceram-no de uma maneira evidente.
Instalado no Teatro Lethes, a sua acividade alcança um
nível pouco frequente até aí; de uma maneira sistemática,
a programação do CCF passou agrupar os seus filmes géneros, realizadores, actores, cinematografias, temas
vários -, dando uma maior coerência às suas sessões;
colaborou profícuamente com outras entidades culturais
da região; intensificou os contactos entre cineclubes;
promoveu conferências, debates, encontros... Ora, se ao
Delegado Regional da Secretaria de Estado da Cultura,
Dr. Tomás Ribas, se deveu em 1982 a aquisição de equipamento de projecção (e respectivos acessórios) e a sua
instalação nesse magnífico Teatro, à Delegada Regional
Drª Isilda Periquita se deveu, entre 1988 e 1990, a obtusa e
peregrina ideia de que, afinal, tal Teatro não se adequaria
ao Cinema (?!?!). Esta surreal história teve óbvias repercussões importantes: levou o CCF à televisão e levou-nos
o espaço de exibição cinematográfica!
Contudo, foi nesse mesmo ano que o Instituto Português
da Juventude convidou o CCF a inaugurar o Centro da
Juventude local, que desde então passou a ser o nosso
espaço de exibição regular.
1992 foi o início de uma outra “era”, por assim dizer… O
espectro da paragem e a urgência na renovação de
quadros foi a pedra de toque para uma época gloriosa.
A década de 90 foi imensa, em termos de dinamismo
e actividade desta Associação, granjeando um reconhecimento e importância que extravasam a dimensão

local e regional. Organizações únicas como um amplo
ciclo de cinema e cultura chinesa, com a presença do
embaixador, a 1ª Homenagem Nacional a António Reis,
honrosa co-organização com a Cinemateca Portuguesa
de que resultou a edição do catálogo seminal “A Poesia
da Terra”, o catálogo “Os Bons da Fita”, as homenagens a
Augusto Cabrita, Mário Viegas, António Campos, Manuel
Costa e Silva, José Álvaro Morais ou Fernando Lopes ou a
atribuição do grau de doutor honoris causa a Manoel de
Oliveira pela Universidade do Algarve. A organização de
iniciativas inéditas como 24 horas contínuas de cinema,
cinema musicado, concepção ou produção de espectáculos como a banda sonora original para “O Garoto” de
Chaplin por Zé Eduardo ou o “ Living Cinema” de Bob
Ostertag e Pierre Hébert ou, ainda, a subscrição pública
que culminou com a partitura de “Suite para Dom Roberto”
da autoria de Bernardo Sassetti, para acompanhar a obra
anunciadora do Cinema Novo Português, “Dom Roberto”
de Ernesto de Sousa. A ligação entre cinema e música
tinha ficado patente no início do século com a edição do
álbum “A Jazzar no Cinema Português”, pela Zé Eduardo
Unit, que recebeu a menção de “Melhor Cd de Jazz
Português” no ano em que foi lançado. O CCF assume
neste período também um papel fulcral na conceptualização e formação do Olhar, quer através da organização
de inúmeros workshops e cursos ou encontros de debate
cinematográfico, quer enquanto parceiro fundador de um
dos mais interessantes, corajosos, estimulantes e profícuos projectos, o “JCE-Juventude/Cinema/Escola”, da
Direcção Regional de Educação do Algarve.
Hoje em dia o CCF continua a luta pela sobrevivência, a
urgência da renovação de quadros adensa-se, as incompatibilidades naturais entre uma estrutura amadora e
altruísta com as necessidades diárias e máquinas administrativas também. Longínquos parecem os tempos
das salas cheias, da actividade fervilhante, dos muitos e
activos sócios, da massificação da fruição do cinema e
do amor pelas imagens em movimento. Tudo é urgente!
Mas, o Cineclube de Faro continua a ser uma referência
no panorama cultural local e regional, com mais de 120
sessões em 2015, a apostar em loucuras como a estreia
nacional do “A Long Way to Nowhere- The Parkinsons
Story” e a viver o cineclubismo de forma desbragada e
apaixonada, como sempre!
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A Bela Impertinente
Esta é a história de um gato e de um pássaro. Gato
selvagem ele se quer, despedaçando e desconjuntando
as suas presas até lhes encontrar as tripas, embora sem
as querer expôr. Procurar “turbilhões, buracos negros, a
origem”. Gato infecto, o jovem pássaro chamado Béart
acusa. Porque dói o que ele lhe faz. Mesmo que continue
a deixar que ele lho faça: o fascínio da presa.
Esta é a história de um gato e de um pássaro que há 10
anos era outro e por amor se deixou desarticular. Mas
nem turbilhão, nem buraco negro, nem origem – abandona-se o quadro, após ter-se pintado o rosto. Gato
domado pelo fracasso. Agora é acariciado, como todos
os domésticos dóceis, pelo velho pássaro chamado
Birkin que se dedica nos tempos livres a – lá está –
embalsamar pássaros como ela. Carícias no Salão das
Quimeras, o seu preferido. Não por acaso.
Esta é a história de uma piada que resultou em filme.
Corria o ano de 1988 e, numa sala tipo escritório num
andar alto de um prédio em Paris, Thomas pergunta
a Claude se conhece o quadro La Belle Noiseuse de
Frenhofer. ‘La belle quoi?’, pergunta ela (e toda a gente,
expressão caída em desuso há séculos em França e que
só se mantém, ou mantinha, no Québec, ‘noiseuse’ como
a que procura conflitos, a quezilenta, a chata), indiferente a questão ao ponto de nem ser respondida. Num
minuto e meio Thomas resume a novela de Balzac, Le
chef d’oeuvre inconnu, demasiado sintetizada pois nem
François Porbus nem Nicolas Poussin nem (finalmente,
uma personagem ficcional) Gillette refere, nem a reflexão
sobre a pintura nela contida aflora. Na pausa da rodagem
desse La Bande des Quatre surge a galhofa – «poderia ser
o meu próximo filme: se é uma obra-prima desconhecida,
justificaria por que é que ninguém o iria entender» [mais
uma vez]. Pouco paradoxalmente, tornou-se num dos
maiores sucessos comerciais de Rivette. E artístico, com
o Grande Prémio do Júri de Cannes 1991.
Porbus passou a galerista, Poussin passou a outro nome
qualquer embora o argumento tenha mantido o seu
fascínio pela obra do mestre Frenhofer, a quem oferece
a sua namorada como modelo. Alavanca e pretexto para
que ele retorne à obra há dez anos abandonada, como
na novela. Ela, nem tida nem achada, esbraceja primeiro,
aceita depois. Calças de ganga com joelheiras, sapatilhas
e uma camiseira florida. Sentada no banco alto, costas
direitas, ‘mais!’, ‘quieta!’. Mas pouco demora a, olhando-o
provocadora e decididamente, desnudar-se. Passamos
horas a vê-la nua, cerca de 3 em 4 horas de filme que
passam sem darmos por elas, umas e outras, ao ponto
de a admiração passar a ser estética e todo o erotismo
se resumir aos seus olhos verdes nos quais ninguém
consegue morar. Nem nós, nem o namorado, nem o
pintor. A impertinência (belíssima tradução) de Béart
é essa mesma: não o beicinho, nem os protestos, nem

uma certa insolência nas respostas secas, mas sim uma
claridade opaca de alguém que resiste a ser aprisionada
ao mesmo tempo que se deixa abandonar.
Naquela velha adega transformada em atelier, ‘capela’
como Béart por duas vezes lhe chama, local de recolhimento, elevação e silêncio, local de sacrifício também,
câmara de tortura como parece, e é (em crucifixo
sentada num banco, a modelo, um crucifixo a marcar a
obra finalmente completada, pintada pela ex-modelo),
criação como amor e morte, daquela mezzanine onde
vigiam, avaliam, interpelam, elas e ele, mas igualmente
local onde se trocam as vestimentas por um roupão
ao estilo das gueishas japonesas, este filme é um tango
dançado a três. Estilete, lápis, carvão (scratch scratch
scratch durante tanto, tanto tempo a enervar o Bénard
da Costa), pincéis, finalmente tintas, água e palette.
Bernard Dafour pinta, dele as mãos e as obras que
vamos vendo, tão pouco interessantes que são, figurativas sem a beleza dos clássicos. Mas a assombrosa
interpretação de Piccoli não só nos faz crer que é ele
mesmo marioneta da criação («c’est pas moi qui le veut,
c’est la ligne, le trait», citação da novela, aliás), como
nos faz apreciar o esforço do que ele não vai pintando.
Frenhofer, com Balzac, gritava pela ilusão de conseguir
pintar o ar que rodeia o volume dos corpos, no filme,
tenso e ensimesmado, por vezes explosivo, autoritário
e determinado, terá aspirado o ar que vinha dentro do
corpo: «Seca e fria», descobriu-se o jovem pássaro, e
não gostou. «Non», a sua última palavra. Como a do
velho pássaro que, à pergunta do gato de novo domado
após ter brincado no fogo de uma lâmina de dois gumes,
«Après cette exhaustion, ce qui reste mort et ne peut pas
être rétablit?», lhe responde: « tout ».
La Belle Noiseuse é o primeiro quadro póstumo de
Frenhofer, e nosso. Unicamente visto pelos seus
pássaros, a nós, que não o somos, resta-nos a desilusão de ter sido coberto por um pano verde, como a
inveja, e emparedado, literalmente, caixão vertical, pelo
seu criador. A porta azul fecha lá fora o barulho infernal
das cigarras e a luz brilhante do Verão. Que silêncio e
escuridão, pois, sejam as nossas memórias de um filme
impossível de amar em somente 5000 caracteres.
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O CINEMA DO
INESPERADO
segundo Augusto M. Seabra

EDGAR PÊRA — Recordas-te do primeiro filme que
viste? E onde?
Augusto M. Seabra — Recordo-me perfeitamente do
primeiro filme que vi, sabendo que estava na condição
de espectador cinematográfico. Foi no Império, no dia de
Natal de 1965, e vi a Mary Poppins, que me deslumbrou,
me deixou maravilhado e que ainda hoje é um filme que
gosto bastante e que, à posteriori, passados estes anos
todos, me apercebo que sucedeu ser um filme que já
tinha em si algumas das coisas, que (mais tarde mais
profundamente), me atraiam no Cinema. No caso particular, a combinação da imagem dita real com o desenho
animado. Essa capacidade de irmos para outro mundo,
para o mundo do imaginário e transcendermos o real.

Claro que na adolescência, eu já era um cinéfilo convicto.
As primeiras sessões da meia-noite que houve em
Portugal foram as sessões de terror no Politeama. Aquilo
era a desbunda total. Choviam soutiens e coisas assim
do género. A desbunda total! Como eu, anos mais tarde,
tive a hipótese de estar mesmo presente - porque isto
não se diz assistir, era estar mesmo presente - no ritual
de culto por excelência que é uma sessão do Rocky
Horror Picture Show. Aquilo é a única coisa semelhante
de que eu me lembro.
Para além dessa cerimónia colectiva, essas sessões
foram importantes porque descobri as adaptações
do Poe feitas pelo Corman. Houve, quatro ou cinco
momentos que foram dos momentos mais marcantes
em termos pessoais da minha vida de espectador mas
o que quero dizer o seguinte: (é mais uma constatação à
posteriori que uma à priori) verifico que os meus favoritos pessoais são tudo filmes fortemente espectrais,
filmes habitados pela morte, por fantasmas, pelas idas e
voltas no tempo, pelo amor e pela necrofilia.
É o caso do La Jetée de Chris Marker e do Carta de Uma
Desconhecida de Max Ophüls, que são sem dúvida,
tenho a certeza absoluta, os dois filmes que mais vezes
vi na vida. E eu ainda agora há uns dias… Eu não consigo
nunca ver o Carta de Uma Desconhecida sem acabar
mergulhado em lágrimas. Eu acho que os espectadores
devem, sim, exprimir a emoção que sentem. Ou seja, eu
dou-me conta que o meu lado mais pessoal de relação
com o Cinema - mesmo que eu tenha trabalhado em
diversos campos de Cinema – a minha relação mais
profunda com o Cinema tem a ver com o seu lado
espectral: com a hipótese de estarmos em contacto
com os mortos que amámos. De transcendermos a
nossa transitoriedade humana. De entrarmos numa
outra condição.
Eu sempre tive uma grande paixão, não é estritamente
pelos filmes de terror, pela capacidade única que o
Cinema tem, que mais nenhuma Arte tem, de criar as
Criaturas. Criaturas! Eu gosto imenso dos Frankensteins,
do James Whale – o propriamente dito Frankenstein, mas
talvez ainda mais o seguinte, talvez porque novamente
tem uma história de amor: A Noiva de Frankenstein.
Gosto imenso do Dracula e de todos os filmes do Tod
Browning. Mais recentemente fui durante anos um dos
raros defensores de um cineasta, que era remetido para
o Gore e que me parecia importantíssimo justamente
pela forma como trabalhava as metamorfoses do corpo,
que é o David Cronenberg.

Mary Poppins, bem, temos exactamente o mesmo
primeiro filme! Incrível.. Mas não vi no Império, foi no
cinema Lys… E quando chegaste à adolescência o que
é que te espantava mais?
Olha, eu vou começar por dizer uma história bastante
paradoxal. Mas que foi a visão mais determinante da
minha vida. Isto é muito estranho porque eu não gosto
de ver filmes na televisão, raramente. Só como instrumento de trabalho é que uso o DVD e, então, abomino
a prática de se ver filmes em computador. E trata-se
de um filme que, obviamente, é daqueles que mais
necessita de ser visto numa grande sala de cinema. Mas
acontece que na altura as sessões da Cinemateca, que
era no Palácio Foz, eram raras. E o que de facto fazia
de Cinemateca era um programa que o António Lopes
Ribeiro tinha na RTP, finais dos anos 60, o “Museu do
Cinema”, (que na altura era muito gozado, porque terminava ritualmente com a frase dele a dizer para o pianista:
“Diga boa noite, Maestro António Melo”). E foi aí que vi
o Intolerance do Griffith. Esse foi um dos momentos
chave da minha vida. Eu dava pulos! Quer dizer, é um
filme que tem de ser visto em sala, mas eu dava pulos
na cadeira! Eu não acreditava. Foi aí que descobri que
existia a montagem! O cinema tinha essa capacidade
de mudarmos de época histórica, de combinação... O
cinema era, por um lado, uma experiência imediata na
medida em que nos afectava sensorialmente duma
forma muito forte, mas era uma experiência para além
do imediato porque podíamos, com o Cinema, entrar
num mundo que era um mundo onde os nossos tempos
e espaços eram outros. E mesmo a nossa condição de
humano era outra.
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E adoro extraterrestres. Adoro extraterrestres! Entre
aquelas que acho de certeza das projecções da minha
vida, está a estreia mundial - a encerrar o Festival
de Cannes de 1982 - do E.T. do Spielberg. O texto
que então escrevi chamava-se “O Filme do Nosso
Deslumbramento”. Eu dava pulos na cadeira! Quer dizer,
já crítico, já com uma larga experiência de Cinema...
eu acho que esse campo de criação de criaturas, de
contacto com o Outro, me é fundamental.
E há um intertítulo famoso de outro dos meus filmes
preferidos, um filme também de amor e fantasma ou
de morto-vivo, que é o Nosferatu de Murnau: “E quando
ele atravessou a ponte todos os fantasmas vieram ao
seu encontro”. Eu acho que aqui há uma coisa que não
é apenas isso mas está presente e é essencial na nossa
condição de espectador: nós quando entramos na sala
de Cinema e mergulhamos no escuro, atravessamos a
ponte e todos os fantasmas vêm ao nosso encontro.
E a seguir ao 25 de Abril, o teu comportamento de
espectador mudou como?
Havia toda aquela velha ortodoxia neo-realista que lhe
chamava reaccionário, metafísico e reaccionário. Porque
na altura havia estas coisas. O Último Ano em Marienbad
era reaccionário ou revolucionário ou não sei quê. Estava
tudo ainda extremamente politizado.
E como é que se fez a tua passagem de Espectador
Amador (se bem que continuas a ser um Amador no
seu sentido literal), para Espectador Escritor?
O primeiro filme sobre o qual escrevi foi Providence
do Alain Resnais, que para mim é o maior cineasta vivo
(na altura). E eu já estava no Expresso em 1979 quando
as próprias pessoas que lá estavam se aperceberam:
“Epá mas tu sabes de cinema! Tu não queres começar
também a escrever sobre cinema?”. Nunca mais deixei
de escrever sobre cinema.
O Providence também me impressionou imenso. O
Resnais era dos cineastas com quem eu sentia mais
afinidade, durante a adolescência e pós-adolescência.
E as viagens no tempo nos filmes do Resnais… O
cinema como viagem no tempo… Em F For Fake, Orson
Welles dizia que as moviolas eram máquinas de viajar
no tempo… Mas… e quando passaste a ter essa consciência do cinema, o que é te passou a espantar mais?
A linguagem? O que é que se tornou para ti motivo de
admiração?
Olha, com o decorrer dos anos o que se tornou no
factor mais importante foi aquilo que eu resumia como
o “Cinema como experiência do mundo”. Trata-se de
descobrir o mundo do Cinema e o cinema do Mundo. E
isso passará também por documentários mas para mim
passa muito pela descoberta de imaginários.
Sempre me interessou imenso estudar a condição de
espectador, ou antes, o spectatorship. É uma palavra
anglo-americana, que infelizmente não tem tradução
em português. Temos a noção da consciência dos
espectadores, de que quando entramos numa sala de
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Cinco anos depois do início das projecções
do cinematógrafo Lumière uma terrível
notícia foi dada à humanidade. 1900,
praticamente contemporâneo com o
cinema, é o ano em que Freud publica
Interpretação dos Sonhos

cinema, mesmo que seja durante o dia, é uma actividade
nocturna e funâmbula e sonâmbula. Porque é no escuro
que se desenrola tudo.
Eu gosto imenso de um filme do Woody Allen, A Rosa
Púrpura do Cairo, em que a personagem principal do
filme salta do ecrã, tal a paixão que por ele tem uma
espectadora, a Cecilia. Mas eu acho que é ao contrário!
Os filmes fazem-nos entrar dentro do ecrã.

vista estritamente historiográfico) sem o Cinema. Sem o
Cinema enquanto documento do real, e sem o Cinema
nos seus imaginários, no que os seus imaginários querem
dizer do que sucedeu durante o século.
Mas por outro lado há uma coisa que eu vejo escassamente notada e que tenho sempre presente: cinco
anos depois do início das projecções do cinematógrafo
Lumière uma terrível notícia foi dada à humanidade.
1900, praticamente contemporâneo com o cinema, é
o ano em que Freud publica Interpretação dos Sonhos.
Traz à humanidade essa terrível notícia que existia algo
chamado inconsciente. E não há nenhuma arte tão
inconsciente como o cinema. Nenhuma tem a capacidade de entrarmos – e é por isso que somos todos
espectadores nocturnos – e podemos tornar-nos, no
tempo de uma projecção, um Gregor Samsa.
Porque nós passamos para dentro do ecrã, e aí é o
inverso de Rosa Púrpura do Cairo. Alguém nos atira para
dentro e nós temos a experiência de coisas que não
são possíveis ter senão pelo cinema. Essas criaturas, os
mortos, o amor eterno, seja lá o que isso for, mas o amor
sem limites… Eu acho que só a presença sensorial do
cinema é que nos permite plenamente ter a percepção
de e até onde pode ir o nosso imaginário.
O que é que eu espero sempre de um filme? (E que
infelizmente raras vezes sucede…) É não saber qual é o
plano seguinte. Como nós infelizmente temos a noção,
hoje em dia, em 90% dos casos, sabemos qual é o plano
seguinte porque está tudo formatado e standartizado.
Mas por outro lado o cinema tem-se expandido em
formas de instalações, etc, tudo isso, há outras formas.
Apesar de tudo há os cineastas que ainda são capazes
de nos deslumbrar. No Oliveira, grande parte das vezes,
nos momentos maiores, não adivinhas qual é o plano
seguinte e ele pode mudar-te completamente o ponto
de vista. No Alain Resnais não sabes o que é o plano
seguinte, pelo menos nos seus momentos áureos.
Dois diretores contemporâneos da minha particular
estimação, o David Lynch e o David Cronenberg, eles
surpreendiam sempre no plano seguinte. Isso para mim
é a coisa mais importante de todas: que cada plano seja
uma descoberta e que seja o inesperado.

Como o Sherlock Junior em que ele sonha que entra no
ecrã e salta de filme em filme…
Como o Sherlock Junior e como de um outro género
completamente diferente, uma coisa como 2001, que
é das experiências de uma vida. Descobrir o 2001 num
grande ecrã é das experiências de uma vida, tal como
outra coisa maior, um dos filmes que mais me marcou, o
Persona do Bergman, que à sua maneira também é um
ovni. Eu gosto quando os filmes me surgem como OVNIS
ou OFNIS, como eu costumo dizer, “Objectos Fílmicos
Não Identificados”, e somos completamente apanhados
e surpreendidos e dizemos: “Epá mas onde é que a gente
está? O que é isto?”.
Ao longo do tempo, tenho acumulado livros sobre a
condição do espectador e sobre a constituição do
público. Eu agora, embora isto seja importante, não
falaria tanto da constituição do público, mas da condição
de espectador e dos testemunhos que temos. E há
um testemunho que cito sempre: É um dos primeiros
testemunhos autorais sobre o cinema. E é alguém que
em 1896, tendo ele próprio assistido a uma sessão dos
Lumière, escreve: “estive ontem no reino das sombras,
um mundo cinzento, um mundo em que não é vida mas
a sombra da vida, não é o movimento da vida mas a
sombra silenciosa do movimento”. O autor desde testemunho chama-se Maxim Gorky.
Eu gostaria de assinalar, para além daquelas categorizações imediatas de maravilhamento e de medo, que
o lado espectral do cinema foi logo desde o princípio
muito importante e está ainda no âmago da minha
relação com o cinema. Há duas coisas que para mim são
fundamentais: o Cinema foi a grande arte do século XX,
não se pode pensar no século XX (mesmo do ponto de
9
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Voluptas,
ou do cinema
experimental
americano
A singularidade do filme
experimental americano
não é de todo redutível
à lógica do aparato,
uma lacuna, “algo de
selvagem e de potente”,
uma “pura imanência”
diria Deleuze

O cinema experimental: ou para acabar com a ilusão cinematográfica – e com a social e política. A história do cinema
experimental é paralela à da arte moderna: a sua revolução
foi o ataque ao suporte, a agressão às formas razoáveis, a
crítica à anatomia da “boa forma”, ou seja, uma espécie de
“a priori” da civilização ocidental a partir de Platão.
O questionamento de que pintar fosse cobrir com
pigmentos e filmar, representar os objectos.
A crítica do quadro, do formato rectangular na pintura,
encontra um análogo seu – não por imitação, mas
pela atmosfera de família que se respira no tempo – no
cinema expandido, experimental e de pesquisa.
O simbolismo na segunda metade do século XIX não
só rejeitava a pintura de cavalete, mas já levantava a
questão do ambiente total e a ruptura com a cadeia

Ocean Greyness,
Jackson Pollock
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do realismo; o Futurismo, algumas décadas mais tarde,
legitimava a técnica remetendo-a à arte; o Dada contestava as instituições da “pintura”; o surrealismo cultivava
l’assemblage; o Bauhaus inclinava-se na direcção da
pesquisa objectual; o informal, o espacialismo, o expressionismo abstrato relançavam, amadureciam e exacerbavam todos estes motivos.
E depois o neo-dadaísmo dos anos cinquenta (Johns,
Rauschenberg), os traços mínimos e a imaterialidade de
Yves Klein, a desconstrução dos suportes e o conceptualismo de Piero Manzoni, a fluidez do Fluxus, a Pop Art e,
mais ainda, o minimalismo, a arte conceptual e a land art.
Morris, Judd, Andre, LeWitt, Smithson e outros quebram
definitivamente a moldura da pintura e da escultura,
da galeria de arte e do museu, e revolucionam a fruição
da obra de arte – desde que ainda seja possível falar de
“obra “, sobretudo se se pensar na arte inoperante de
Gordon Matta-Clark.
Deste ponto de vista as barreiras do dispositivo tendem
a tornar-se cada vez mais frágeis, os meios (pintura,
escultura, arquitectura, performance), os suportes e as
suas convenções – como ainda reconheceu o último
Clement Greenberg – explodem e concatenam-se entre
si, pelo que, neste caso, dever-se-ia falar de um emaranhado de dispositivos.
O itinerário que se iniciou com a presente intervenção e
que averiguará as ressonâncias entre o cinema experimental e a arte quer modernista, quer pós-moderna não
investiga, contudo, como e até que ponto o dispositivo
governa, ou tenta, também o cinema experimental. Aqui
insistir-se-á na diferença (não uma oposição) em relação
ao cinema representativo-narrativo e nas múltiplas
afinidades entre o filme experimental e a arte moderna
(modernismo e pós-modernismo).
Se o cinema representativo-narrativo tende a delinear
os elementos que constituem o dispositivo e a fazer de
contorno, o filme experimental revela e releva a heterogeneidade, a intensidade e o livre jogo do seu estar junto
na diferença específica de cada elemento, como o áudio
e a imagem, a cor e o gesto1.
Tal diferença, no mínimo, é ainda uma diferença que
valoriza.
A singularidade do filme experimental americano não é
de todo redutível à lógica do aparato, uma lacuna, “algo
de selvagem e de potente”, uma “pura imanência” diria
Deleuze2, que cintila no corpo a corpo entre a subjectividade do autor – libertado do delírio de omnipotência do

sujeito – e a do espectador - desobrigado, pelo menos
parcialmente, de processos voyeurísticos e narcisistas
mediante os quais se vê implicado no dispositivo entendido como objecto.
O cinema representativo-narrativo é uma máquina
(sistema de cortes 3) com uma forma conectiva que
associa a máquina produtora de sentido - o fluxo de
imagens - a uma que interrompe tal fluxo, retirando-se
deste fluxo - a espectatorialidade.
Por outro lado, no cinema experimental, fluxos e corpos
funcionam como uma unidade de produção, o produto
(o filme) é retirado do produzir (o fazer-se do filme) e algo
se destaca do produzir ao produto e se remete a um indivíduo nómade, um espectador que não é fixo, não tem
identidade fixa – não há um sujeito fixo a não ser para a
repressão4.
Não há um maquinar-se entre as máquinas, pelo menos
um maquinar-se associativo entre o fluxo do filme e o
que é retirado pelo espectador; em vez disso, máquinas,
um suturar-se das máquinas5.
O cinema representativo-narrativo é uma máquina-órgão, os seus fluxos estão ligados, conectados e
interrompidos (pela recolha do espectador que corta),
enquanto o cinema experimental americano examinado
neste estudo é um fluxo amorfo indiferenciado, uma
máquina que funciona bloqueando-se (pense-se no
efeito flicker, na svampatine, nas costuras exibidas na sua
materialidade barulhenta), deteriorando-se, apresentando o desgaste, a imobilidade do fotograma, a descontinuidade do movimento, o negro.
O filme experimental é um corpo sem órgãos improdutivo, identidade do produzir e do produto ou, simplesmente, de vida e arte, auto-afirmação e auto-expressão
- marca distintiva, seja a arte, seja o cinema americano,
seja Jackson Pollock, seja Stan Brakhage.

3 Toda a máquina está em relação com um fluxo material contínuo
no qual é cortada: a boca corta o fluxo de leite (corte-fluxo); toda a
máquina tem um código e nessa base associa-se a mais fluxos; por
exemplo, pense-se na boca anoréxica que não é a boca de quem
come para mandar abaixo a comida, os órgãos são maquinados em
cadeia (corte-secção): o corte-fluxo implica o corte-secção, não
poderia sair-se do leite sem a informação do código sobre o fluxo; toda
a máquina tem um corte-descanso que produz um sujeito próximo
à máquina, por sua vez dividido e estabelecido pelos estratos que
atravessa: o corte-fluxo e o corte-secção. Cf. Gilles Deleuze e Félix
Guattari, L’Anti-Edipo. Capitalismo e schizofrenia, Einaudi, Torino 1975:
“Le macchine desideranti”(tradução do CCV).
4 Cf. Ivi pp. 3-38.
5 A referência é ao conceito de sutura, que articula a narração com
o fluxo das imagens, alinhando os pontos de vista entre a câmara e o
olhar do espectador, soldando presença e ausência e activando uma
identificação, e que assinala a forma narrativa clássica secretamente
governada por este conformar-se do enunciado fílmico ao lugar do
espectador. Na verdade, não basta que duas imagens se sucedam
para garantir uma conexão entre elas, é precisa a intervenção de um
terceiro elemento, extra-cinematográfico, ou de informações numa
ou noutra imagens que tornem possível a sua articulação:Cf. JeanPierre Oudart, “La suture”, Cahiers du Cinéma, n.º 211, 1969.

1 Deleuze e Guattari falariam de concatenação, que é “em primeiro
lugar aquilo que faz estar junto dos elementos muito heterogéneos,
um som, uma cor, um gesto; uma posição, etc. das naturezas e
dos artifícios”, cf. Gilles Deleuze e Félix Guattari, “Colloquio 1980”,
organização de Catherine Clément, in Gilles Deleuze, Immanenza,
Mimesis, Milão 2010, p. 44 (tradução do CCV).
2 Cf. Gilles Deleuze, “L’immanenza: una vita...”, in Gilles Deleuze,
Immanenza, cit. Deleuze fala de um campo transcendental que se
distingue quer do sujeito, quer do objecto. Tal campo é um plano
de imanência – uma vida – que se subtrai seja à transcendência do
sujeito ou à do objecto, é uma essência apenas singular; os eventos
constitutivos de um plano de imanência coexistem com os acidentes
da vida, sem se reagruparem entre si, comunicam entre si mas de
forma diferente da dos indivíduos, como os bebés que se assemelham
entre si, não têm uma individualidade mas têm singularidade, são pura
potência. O indefinido denota uma determinação de imanência.
11
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PALAVRA E UTOPIA
DE MANOEL DE OLIVEIRA
Biografia do Padre António Vieira através da sua palavra e da
sua luta. Oliveira é fiel à sua doutrina de que o cinema regista
a palavra e o teatro, de que o filme é fiel aos textos e às figuras
históricas, aos lugares e aos tempos. O lado petrificado do filme
mais afirma essa conceção de que o cinema nada inventa.

Palavra e utopia é um filme denso e difícil em que
Oliveira propõe fazer uma biografia do Padre António
Vieira através da sua palavra, da sua luta contra a escravatura e da sua utopia do 5.º império. Na verdade, é a
palavra dita, o gosto pela dicção do ator da língua portuguesa abrasileirada, o eco desta palavra nas igrejas, nas
cortes e nos tribunais, o efeito que ela produz nos povos
índios e negros, nos reis e rainhas, que interessa Oliveira,
grande cultor da palavra, do barroco da palavra.
Para o realizar, Oliveira enquadra o personagem em três
idades: juventude, com o ator Ricardo Trepa; adulto,
com Luís Miguel Cintra; e Lima Duarte, o Vieira maduro.
Paradoxalmente, a força do personagem afirma-se com
o envelhecimento e com a mudança de ator, de portugueses para brasileiro. O estilo de representação de
Trepa e Cintra é todo contido, nos gestos e na pronúncia;
ao contrário, Lima Duarte é sanguíneo e sobre-representado. A violência das palavras vai de par com a violência
da dicção, à medida que a cegueira vai avançando,
maleita de alguns escritores oliveirianos (p. e. Camilo).

Oliveira escolhe deliberadamente os ambientes pictóricos dos interiores despidos, sejam igrejas, casas ou
castelos, desnudando o eco da palavra vieiriana; esta,
rica de adjetivos e parábolas, encontra uma arquitetura
simétrica, plana, sem protuberâncias, ambiente propício
à sua degustação. Do ambiente soturno do Santo Ofício
à sua casa de exílio na quinta do Tanque, passando por
aquele mar negro e tumultuoso que separa e une Lisboa
ao Maranhão, tudo concorre para um tom rembrandtiano de claro-escuro, de tonalidades sem luz e com
sombras marcadas.
Não é a primeira vez que o Padre António Vieira entra nos
filmes de Oliveira, como personagem e como referência:
já em Non ou a vã glória de mandar” (1990), o tema
da circularidade da palavra non servia de explicação
para a circularidade da história de Portugal contada
no filme. Em 2004, de novo Oliveira evoca a temática
do pensamento vieiriano sobre o destino do país em
Quinto império – ontem como hoje, a partir da peça de
Régio El-rei Sebastião. É, de resto, deste cruzamento
entre Vieira, Camões, Régio e Bandarra que Oliveira
se alimenta, muito ajudado pelo Padre Professor João
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É, de resto, deste cruzamento entre Vieira, Camões, Régio e Bandarra que Oliveira se alimenta, muito ajudado
pelo Padre Professor João Marques, seu conselheiro histórico

Marques, seu conselheiro histórico. Há um pensamento
visionário que percorre estes autores portugueses e que
liga Portugal a África e ao Brasil, sempre atravessando a
questão colonial, inter-racial e mística, ligada à derrota
em Alcácer-Quibir e à vinda do Anti-Cristo.
Manoel de Oliveira dá toda importância ao enquadramento da história do Padre Vieira, do seu périplo pelo
Brasil e pela Europa, fixando o quadro pictórico da época
do século XVII, durante e após a ocupação filipina, em
que alguns momentos do filme são de Goya, outros
Velasquez e muitos El Greco, moldando os ambientes
pelos pintores espanhóis. Os momentos baianos
sugerem antes Gauguin. Não há no filme atos de cinema,
antes cena teatral única sem entradas nem saídas,
império da palavra e o uso clássico das legendas e das
substituições dos atores para dar a passagem do tempo
e do lugar. Oliveira é fiel à sua doutrina de que o cinema
regista a palavra e o teatro, de que o filme é fiel aos textos
e às figuras históricas, aos lugares e aos tempos. O lado
petrificado do filme mais afirma essa conceção de que o
cinema nada inventa.

De algum modo, a entrada de Oliveira na última cena do
filme – o leito de morte do Padre António Vieira, trazendo
a carta do papa que o liberta das acusações que sobre
ele recaem – traduz essa certeza de Manoel de Oliveira
de que o seu personagem estava à frente do seu tempo
e que o papa confirmou e agora o cinema também, ao
canonizar o grande pregador da Companhia de Jesus. De
resto, a educação de Oliveira foi feita no colégio jesuíta
de La Guardia, Galiza. Seria de esperar que Oliveira
também quisesse ser reconhecido como estando à
frente do seu tempo e que algum papa religioso ou civil o
ilibasse das acusações de impopular.
Sob o signo da palavra, Oliveira ouviu o povo, o romance
de Camilo e Raul Brandão, o teatro de Régio, de Vicente
Sanches, de Prista Monteiro, o diálogo de Agustina, o
poema de Camões, o sermão do Padre Vieira. Não de
propósito, certamente, o seu derradeiro filme foi O velho
do Restelo, em que junta Teixeira de Pascoaes, Camilo,
Camões e Dom Quixote, num improvável encontro de
homens da palavra escrita.
Este texto segue a norma do Novo Acordo Ortográfico
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Wim Wenders
nas cidades
O afeto das imagens e
a visão das cidades nos
filmes do diretor
Ao chegar a um lugar novo é preciso fugir das
rotas traçadas, perder-se, partilhar da vida e da
memória do outro. É assim que Phillip Winter, o
protagonista de Lisbon Story se vê envolto no
mistério das imagens e sons daquele lugar.

INTRODUÇÃO
Um cineasta alemão joga bilhar com um estilista japonês
em um salão em Tóquio. O ambiente é descontraído e
não há reservas na aproximação entre os dois artistas.
Embora tenham origens diferentes, os dois se comunicam
num plano para além de nacionalidades. Seu encontro
é tomado pelo afeto, que acompanha os dois desde o
lugar onde vieram até as cidades que percorreram. O
estilista, que está em sua cidade natal é Yohji Yamamoto.
O cineasta, que é visitante, é Wim Wenders. A cena é do
filme Identidade de Nós Mesmos (Notebooks on Cities
and Clothes, 1989), dirigido pelo próprio. O encontro é
acompanhado pela imagem da câmera digital portátil de
Wenders. Essa imagem rompe os paradigmas de lugar
e faz das cidades um lugar de afetos. Tóquio e Berlim se
encontram. O afeto se manifesta, como em toda a obra
cinematográfica do diretor.
Um anjo observa Berlim de cima da Estátua da Vitória.
Seu olhar repousa sereno e atento sobre os habitantes
da cidade. Sua presença é incorpórea, mas alcança de
alguma forma os que estão presentes no meio urbano,
desvendando seus sentimentos, acalentando ao longe,
contemplando a existência terrena. Cria-se um desejo,
uma inquietação, um afeto. Pelos transeuntes, pela sua
condição, pelo estar presente naquela cidade. Asas do
Desejo (Der Himmel Über Berlim, 1987) é uma fábula sobre
o anseio de conhecer um lugar, transitar por um local ao
qual não se pertence. É sobre flanar por entre os espaços
vazios e as histórias que se constroem lá e desejar entrar
nesse tempo imanente à cidade que tanto contempla.
Ao chegar a um lugar novo para fazer cinema é preciso
fugir das rotas traçadas, perder-se em espaços desconhecidos, partilhar da vida e da memória do outro. É assim
que Phillip Winter, o protagonista de O Céu de Lisboa
(Lisbon Story, 1992), um técnico de som que vai a Lisboa
para trabalhar num filme se acaba encontrando para
além de seu trabalho numa cidade cheia de cor e vida, e

envolto no mistério das imagens e sons daquele lugar. Ele
perde-se e não segue mapas, não quer se encontrar, quer
conhecer a cidade por caminhos fora da rota.
Nesses três filmes, assim como em todo o cinema de
Wenders, há essa condição, as suas imagens não se
limitam apenas a contar histórias, elas também percorrem
o território onde estas se passam, elas lançam luz em
espaços fora dos olhares óbvios, os não-lugares1 .
Wim Wenders, nasceu em Düsseldorf, Alemanha. Sua
identidade, no entanto, não se limita a seu país de origem.
Sua carreira passa por diversos momentos, e seus filmes

1 Não-lugar: conceito criado pelo antropólogo francês Marc Augé
em seu livro “Não-Lugares”. Se trata de um lugar no qual não se pode
criar identidade, um lugar de transição, onde não se é estabelecida
nenhuma relação como em grandes centros urbanos.
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Lisbon Story,
Wim Wenders

e simplicidade e busca a verdade por trás delas, sabendo
de um afeto que existe nelas e filma as cidades com esse
olhar afetuoso e preciso.

percorrem os lugares mais distintos, desde seu país natal
a outros lugares da Europa, os Estados Unidos, o Japão e
onde mais ele se sentir instigado a filmar.
Essa presença nas cidades é mais do que a de um simples
turista e mesmo na Alemanha, a visão é de alguém redescobrindo a sua cidade por meio do afeto, fugindo de um
olhar domesticado e chegando a uma imagem livre de
clichês, movida pelo tempo.
Esse olhar no cinema será o objeto desse estudo em
forma de artigo científico, transitando entre as referências de cinema e leituras de obras que atravessam as
questões do meio urbano e seus habitantes e a imagem
de cinema, para Wenders ao mesmo tempo uma grande
potência por contar histórias por si só, independentemente de narrativas, e uma possível ameaça caso sejam
expostas em excesso. O cineasta luta contra a banalização das imagens, ele as cria e as trabalha com ternura

PARA FALAR DAS CIDADES
Na literatura, há um exemplo notável em que a descrição da
cidade não é a geográfica detalhista e nem a matemática
precisa. “As Cidades Invisíveis”, livro de Italo Calvino não fala
da cidade em seus números ou informações exatas, seu
narrador prefere conta-la no tom de quem “toma a brisa
noturna na porta de casa” (CALVINO, 1972, p.27). O livro
conta que o explorador veneziano Marco Polo e sua tripulação chegam à Mongólia e são recebidos pelo imperador
Kublai Khan. Ele designa então uma tarefa ao navegante, ele
deve descrever cada uma das 55 cidades por onde passa.
Em sua jornada por terras desconhecidas, Marco Polo
recorre à memória como objeto de descrição. É a memória
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afetiva de cada um desses lugares que torna possível a
comunicação entre ele e o imperador, que mal conhece
seus domínios. E ao notar-se diante da vida de uma pessoa
que naquela cidade segue uma direção desconhecida pelo
explorador, um tempo que repousa no que não foi vivido
por ele. No livro de Calvino, há a seguinte observação:
Marco entra numa cidade; vê alguém numa praça que
vive uma vida ou um instante que poderiam ser seus;
ele podia estar no lugar daquele homem se tivesse
parado no tempo tanto tempo atrás, ou então se tanto
tempo atrás numa encruzilhada tivesse tomado uma
estrada em vez de outra e depois de uma longa viagem
se encontrasse no lugar daquele homem e naquela
praça. Agora, desse passado real ou hipotético, ele
está excluído; não pode parar, deve prosseguir até uma
outra cidade em que outro passado aguarda por ele, ou
algo que talvez fosse um possível futuro e que agora é
o presente de outra pessoa. Os futuros não realizados
são apenas ramos do passado: ramos secos.
(CALVINO, 1972, p.28-29)

dos arranha-céus nem dos grandes centros, é a cidade do
afeto que tira do lugar-comum quem a vê com o olhar do
anjo, com todas as histórias que cabem em seus espaços
vazios. Berlim é, ao olhar de Damiel, uma cidade invisível.
Envolvido por esse afeto, o filme é constituído de planos
delicados, a câmera traça panoramas da cidade por cima. A
visão é a do anjo e mesmo quando está às ruas no mesmo
plano dos humanos, os enquadramentos são os de quem
olha para a cidade com um olhar panorâmico e curioso.
Ouve-se o som dos pensamentos dos berlinenses e a
história que só eles conhecem. O tempo da imagem é o
tempo da vida dos personagens daquele lugar, é o tempo
do outro, visto por Damiel, da mesma forma que contemplava Marco Polo ao entrar em uma nova cidade.
FLANÊURS: DE UM NÃO-LUGAR PARA TODOS OS
LUGARES POSSÍVEIS
Um não-lugar não é um espaço pequeno. Isolado dos
grandes centros urbanos, o não-lugar é aquele no qual
não há inscrita a grande história da cidade, nele não há
grandes glórias, nem acontecimentos marcantes, não
há monumentos erguidos; os enormes prédios comerciais estão distantes dele. Apesar disso, neles há muitas
histórias a serem contadas aos poucos que por lá transitam. Esses não seguem a rota comum, e no geral não
possuem rota, apenas seguem porque a cidade os leva
até lá. A esses que seguem pela cidade contemplando e
percebendo os mistérios de suas ruas e espaços vazios
se dá o nome de flanêur.
Walter Benjamim em seu livro “Charles Baudelaire, Um Lírico
no Auge do Capitalismo” discorre no texto O Flanêur sobre
essa condição peculiar a qual começou a ser observada no
século XVIII. Trata-se do ato de vagar sem rumo pela cidade,
contemplando o cenário para além da visão e pré-conceitos
da burguesia. O flanêur é aquele que se opõe aos que
confortavelmente viajam para ver na cidade seus pontos

O anjo Damiel de Asas do Desejo é tomado por essa
mesma inquietação em Berlim. Ele segue os habitantes
de uma cidade separada por um muro; desolados pela
memória de uma guerra e oprimidos por uma solidão
que os assola são inalcançáveis pelo anjo, em sua imortalidade. Ele busca compreender como os humanos
vivem, como desejam, partilha de suas angústias sempre
distante deles, num tempo que não lhe pertence. Assim
como Marco Polo, Damiel vê a cidade não como uma
metrópole, pensando seus números ou seu progresso.
Ele vê campos vazios, um circo isolado, ruínas que
contêm muitas histórias, uma encenação de uma cena
do nazismo e encontra um amigo no ator de Columbus,
Peter Falk, que estende a mão e o chama de companheiro. Berlim para ele não é a metrópole, não é o lugar
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guardava-as ao máximo para si, para que elas não fossem
armas contra o que existe de belo na cidade de Lisboa.
O diretor temia que a representação fosse uma agressão
à capital que tanto amava, temia que o olhar domesticado superasse o olhar do afeto. Ele se viu diante de uma
questão levantada por Gilles Deleuze em seus estudos do
cinema.
Deleuze aponta nos livros “Cinema, a imagem-movimento” e “A Imagem-Tempo” a mudança na maneira de
ver através do cinema com a crise da imagem-ação no
cinema clássico e a construção da chamada imagem-tempo no cinema moderno. Essa transformação se trata
da quebra de uma imagem meramente representativa. É
o distanciamento do olhar domesticado e um caminho
em direção à visão das coisas mais próxima à realidade.
Os chamados clichês são colocados de lado para trazer à
tona o que Deleuze chama de situação ótica pura.
O filósofo aponta:
A situação puramente ótica e sonora desperta uma
função de vidência, a um só tempo fantasma e constatação, crítica e compaixão, enquanto as situações
sensório-motoras, por violentas que sejam, remetem a
uma função pragmática que ‘tolera’ ou ‘suporta’ praticamente qualquer coisa, a partir do momento em que
é tomada num sistema de ações e reações.
(DELEUZE, 1985, p.30)

Der Himmel Über Berlim,
Wim Wenders

turísticos e suas atrações apenas no que é agradável e fácil
aos olhos. Ele faz-se em casa nas ruas e transita não nos
lugares-comuns, mas nos não-lugares, nos espaços vazios
nos quais se inscrevem inúmeras histórias para além do que
se vê numa olhada rápida, inalcançáveis a quem não detém
sua atenção nas entrelinhas da vida urbana.
Benjamim atesta:
A rua se torna moradia para o flanêur que, entre as
fachadas dos prédios, sente-se em casa tanto quanto o
burguês entre suas quatro paredes. Para ele, os letreiros
esmaltados e brilhantes das firmas são um adorno
de parede tão bom ou melhor que a pintura a óleo no
salão do burguês; muros são a escrivaninha onde apoia
o bloco de apontamentos; bancas de jornais são suas
bibliotecas, e os terraços dos cafés, as sacadas de
onde, após o trabalho, observa o ambiente.
(BENJAMIM, 1989, p.35)

A nova forma de imagem trazida pelo cinema moderno
propõe desfazer a impressão da realidade do cinema clássico para trazer o tempo como fio-condutor do filme. Wim
Wenders, que participou do Novo Cinema Alemão, cujos
cineastas fizeram filmes dentro dessa estética, traz à tona
isso que Deleuze indica como imagem-tempo. O cineasta
valoriza mais a imagem do que a história, pois para ele a
narrativa desvia atenção ao caráter de pura expressão da
imagem, que segundo ele conta histórias por si mesma.
A história que deseja contar de Lisboa e de todas as outras
cidades está sob o olhar do anjo e da criança, daquele
que constrói um afeto de lar no lugar em que se encontra.
É o olhar da flanerie em meio a uma capital. Rompendo
as representações, o olhar domesticado perde sua força
e dá lugar ao olhar do visionário, do flanêur. O olhar que
conduz o filme é o do afeto, afeto que se constitui em uma
visão sem limites da cidade, uma visão que só alguém que
não está mais preso a essas representações pode ter.
A imagem-tempo do cinema moderno traz em si o que
se chama de deambulação, o ato de andar sem rumo,
simplesmente andar seguindo o tempo, o tempo real da
imagem e não o seu recorte. Phillip, o técnico alemão em
Lisboa, deambula, e ouve a cidade falar a ele.
Ao andar pela cidade, Phillip não tem rumo, apenas vaga
e busca a inspiração e os sons de que o filme precisa.
A capital portuguesa ao olhar dele não é um centro
metropolitano e sim um cenário de construções antigas,
tornando-se um labirinto de lugares desconhecidos e
cheios de música, seja nos sons captados, seja na música
da banda Madredeus, que compôs a trilha para o filme,
cuja cantora, bela e misteriosa como a cidade, desperta
uma paixão do protagonista. Este então traça encontros
com a cidade e a bela cantora e se vê fascinado diante

Wim Wenders possui uma série de exemplos de flanerie
em seus filmes. Seus personagens, estrangeiros de
nascença ou de estado de espírito, se deslocam nos
lugares onde estão sem rumo e prestando atenção em
cada detalhe. Da boate isolada de Paris, Texas aos hotéis
de Alice nas Cidades, Wenders constrói suas narrativas
com personagens que vagam sem lugar para ir, mas indo a
todos os lugares que podem, fazendo-se em casa independentemente de onde estejam.
Em O Céu de Lisboa, Phillip, um engenheiro de som,
chega a Lisboa para trabalhar a sonoplastia do filme de
um colega do qual se perde quase todo o filme. Ele se
hospeda na casa deste colega na companhia de várias
crianças, que com uma câmera, criam suas próprias histórias nas gravações. A imagem é a construção de memória
dessas pessoas e através dela o filme conduz uma
narrativa. O colega diretor é um homem que, semelhantemente a Wim Wenders, temia pelo valor das imagens, e
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fossem algo que banalizasse a forma de ver o mundo. O
diretor temeu que a imagem digital fizesse com que as
pessoas vissem o mundo através do olhar domesticado.
Em um de seus filmes, foi a Tóquio filmar e lá teve um
contato com essas tecnologias de vídeo, pôde apreender
as imagens dos lugares com uma nova maneira de filmar.
Esse filme foi Identidade de Nós Mesmos, onde o diretor
se encontrava com o fashionista japonês Yohji Yamamoto
conversando com ele e acompanhando seu processo
de trabalho. O estilista declara que por mais que se sinta
como um cidadão de Tóquio, também se sente fortemente atraído por Paris e outros lugares da Europa. Em
seu ateliê as peças de roupa ganham uma forma que é
pensada não só para o lugar de onde ele vem, mas atravessam a identidade de um modo de se vestir e chegam a
pessoas de lugares completamente diferentes.
As imagens captam um artista sereno e inspirado, que
vê na moda algo além da vestimenta. Quando cria suas
peças de roupa, Yamamoto traz à tona um sentimento
cosmopolita e livre, e Wenders partilha dele ao ser
recebido abertamente em seu lugar de trabalho. Yohji
trabalha pensando em pessoas, pensando em suas vidas,
pensando a cidade de onde elas vieram. E a câmera traça
uma ponte de afeto entre duas artes diferentes e dois
lugares distintos para uni-los em uma obra audiovisual.
O diretor que via no vídeo digital a temida banalização das
imagens rompeu esse paradigma, através de sua experiência. Seu filme conduz uma bela viagem e uma visita
inspiradora às cidades do fashionista e permitiu que as
imagens tiradas disso fossem intensas e cheias de vida.
Há o ato de flanar entre Tóquio e Paris. Wenders com sua
câmera companheira, segue o percurso de Yamamoto
e com a novidade do vídeo digital, que teve a oportunidade de usar no filme, usa a imagem de cinema como um
olhar centrado, uma imagem óptica pura. O cineasta se
liga ao trabalho delicado do estilista desde a preparação
dos vestidos até o desfile, onde não só a excelência da
técnica têxtil se mostra, mas a preocupação em como o
ato de vestir pode ser o ato de construção de identidade.
Yohji Yamamoto tem a tranquilidade e a sensibilidade de
um japonês e a capacidade de trazer para seu trabalho
a energia moderna e vívida de sua capital japonesa e do
polo fashion de Paris.
A imagem-tempo da qual Deleuze tratou se faz presente
nas passarelas e no estúdio de Yohji e em pequenas
câmeras com entrevistas colocadas juntamente a
imagens que estão sendo filmadas. O olhar domesticado
não é possível mesmo com o advento do vídeo digital.
Este é trazido como um novo equipamento que pode
manter a identidade real das imagens, por não coloca-las
enquanto representação, mas como situações puramente ópticas. As situações acontecem da mesma forma
que são mostradas. O tempo as move, o afeto atravessa
tudo o que se passa no filme, desde o trabalho mundialmente reconhecido do estilista a um jogo de bilhar entre
ele e o diretor. O afeto não se detém no território geográfico das cidades de onde vieram esses artistas, ele se
faz na cidade em que eles estão, na qual pensam, onde
caminham em pensamento, e onde a imagem os segue.

do desconhecido, de uma cultura que não é sua, desde a
poesia de Fernando Pessoa aos sons e cores de suas ruas.
Sua jornada é traçada pelo tempo, que tanto o apressa
para o trabalho, quando se estende dele como um grande
painel de uma cidade que ele precisa ouvir e conhecer, de
uma história que não é sua, mas na qual ele se inscreve
como o bom flanêur que é.
O TEMPO DAS CIDADES
Dentre os pesquisadores que estudaram a relação da
cidade e a arte, Nelson Brissac Peixoto é uma referência
de destaque. Em seu livro “Paisagens Urbanas”, o autor
discorre sobre a relação entre os espaços das cidades
e o trabalho artístico de uma forma inspirada, reconhecendo o atravessamento temporal de diferentes épocas
naqueles lugares e como é possível se inscrever as mais
diversas formas de arte lá.
No texto Tempo: As imagens sabem esperar?, Brissac
analisa o cinema e a maneira como as imagens trazem
uma representação da vida cotidiana na cidade.
Seguindo os passos de Deleuze, vem à tona a imagem-tempo como uma quebra da representação do espaço.
Esse novo olhar dá vez às sutilezas e deixa de lado o olhar
domesticado para permitir que o afeto da imagem se
manifeste e se faça presente naquela cidade que está
dentro de seus planos.
A partir dos filmes de Wim Wenders pode-se pensar
que suas narrativas são lentas e que a imagem passa
muito devagar, mas a verdade é que seu cinema pensa
em captar o tempo pelas imagens e trazer para a cena o
tempo em que as coisas devem acontecer, sem apressá-las, sem banalizar um momento, sem quebrar a unicidade de um instante.
Sobre esse cinema de tempo, Nelson Brissac aponta:
Filmes que dão o tempo que cada gesto ou evento
precisa para se efetivar. Eles têm o ritmo do amadurecimento, a pontuação própria dos acontecimentos.
Diferentes dos filmes determinados apenas pela ação,
eles são modulados por tudo o que acontece no
interior de seus planos. Suas imagens podem parecer
governadas por uma deliberada lentidão, mas na
verdade são apenas dotadas do infinitamente variável
pulsar das coisas. O próprio tempo é a sua matéria-prima. Esses filmes têm tempo, eles sabem esperar.
(PEIXOTO, 2004, p.220)
O anjo Damiel e o técnico de som Phillip, flanêurs por
natureza, não têm pressa para chegar a um lugar, não lhes
é dado um compromisso com a cidade. Eles se movem
por ela sem correr, olham em volta, sentem o espaço, se
percebem parte dele. O afeto só é possível porque eles
não olham para o mundo com um olhar visando a representação, depois a câmera segue partilhando o olhar
desses personagens. O que se tem é o tempo movendo
a imagem, que coloca a cidade dentro de quadro como
uma imensidão, não um plano fragmentado, mas um
panorama único de infinitas possibilidades.
Com o advento do vídeo digital, Wim Wenders demonstrou claramente seu temor com relação à relação das
pessoas com as imagens, temeu que elas em excesso
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A IMAGEM ETERNIZA OS INSTANTES
A vida nas grandes cidades é uma condição de efemeridade. Todas as coisas que acontecem se diluem no
tempo, as experiências se perdem e tudo corre rápido
demais. Não é dado o tempo para que as relações aconteçam naturalmente, a pressa reduz a realidade a meras
representações, pré-conceitos. A contemplação da
cidade é impedida pelo frenesi do cotidiano.
O ato de flanar é resistência em meio à ditadura do banal.
O afeto só é possível para aqueles que deixam de lado o
olhar domesticado e vêem, a olho nu ou pelas imagens
filmadas, a vida como ela é, movida a tempo, se desenvolvendo no seu ritmo certo.
Wim Wenders, antes de seguir uma carreira de cineasta,
foi pintor e seus primeiros trabalhos são imagens de
câmeras fixas, mostrando a paisagem sem interferência
de atores ou de narrativas, como uma pintura com a
câmera. Ao passar a trabalhar com histórias em seus
filmes, Wenders, manteve a imagem como a principal
componente de seu trabalho. Podem existir personagens
e circunstâncias, mas o que move o filme é o tempo, assim
como na vida, para além das representações.
Nesse cinema-tempo, onde o afeto é presente e não
permite a domesticação do olhar, o que importa é saber
que existem instantes. Existem situações e a vida não se
faz de encaixa-las em clichês, pois o que os olhos vêem
são situações presentes e não representações. Wim
Wenders traz na imagem de seus filmes um olhar nas
cidades por onde passa, deixa um rastro afetivo inscrito
em seus personagens. O diretor, mais que alemão, é
urbano e é cidadão do mundo, seja na sua cidade natal,
seja nas capitais de outros continentes. Ele faz do cinema

mais que uma forma de entretenimento. Dirige seus filmes
pensando que há uma sensação que perdura, como nas
impressões de viagem. O afeto de seus filmes busca fazer
durar momentos num mundo onde tudo se finda e a
memória se perde.
Quando questionado por que filma respondeu:
Alguma coisa acontece, a vemos acontecer, a filmamos
enquanto acontece, a câmera observa, conserva-a,
podemos contemplá-la repetidamente, contemplá-la
mais uma vez. A coisa já não está lá, mas a contemplação é possível; a verdade da existência desta coisa,
essa, não se perdeu. O ato de filmar é um ato heroico
(não sempre, nem sequer frequentemente, mas às
vezes). A progressiva destruição da perceção exterior
e do mundo é, por um instante, suspensa. A câmera é
uma arma contra a miséria das coisas, nomeadamente
contra o seu desaparecimento.
(WENDERS, 2010, p.10)
Com sua câmera, o cineasta observa o mundo e não vê
medidas nem intervenções megalomaníacas nos grandes
centros urbanos. Os não-lugares e os flanêurs que por
lá transitam são captados e são imagem, não em uma
representação, mas em uma tentativa de fazer desses
afetos algo duradouro. Esse cinema, movido a tempo,
esses filmes de observação e essas cidades invisíveis pelo
afeto são uma declaração de que as coisas acontecem
na cidade além do lugar-comum e que seus habitantes
são todos personagens, para os quais a câmera move seu
olhar contemplativo e terno, como o de um anjo que os
guarda de longe.
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Da embrionária
camuflagem
Desdobramento e
intimidade em Ana
Mendieta
Os registos das performances de Ana Mendieta constituem uma filmografia enigmática, as marcas visíveis de
uma “antropologia intensamente personalizada”1, em que
o recurso ao corpo como presença lacunar se configura
na periferia do discernível, em que os elementos da sua
identificação são o rasto, o contorno, o visco, a projecção
de uma existência prévia arredada da imagem que se
procura assim reconstituir em torno de uma unidade
desencontrada.
Tão potente quanto volátil, a inscrição do corpo na
matéria informe que o precede é também a inscrição
numa narrativa distendida que é a da idade geológica, da
reinvenção da fé pelo fogo, pela intimidade e pela perda, e
do retorno ao ventre como marca de uma circularidade de
que se alimenta este percurso artístico e pessoal.
Estas silhuetas são elementos essenciais de uma
“complexa dinâmica existente entre realidade interna e
externa”, uma súbita interrupção do conforto gestacional
e a aventura primordial do sangue e do lodo enquanto
linhas condutoras da viagem que presenciamos. Os
recantos mais obscuros esperam pacientemente a sua
vez de se tornarem presentes, como materialização
de lembranças remotas que a carne carrega. O corpo
funde-se com as “idades multimileniais da Terra extraindo
da mesma as energias primais para uma sua existência
conectada com a mesma Terra(...)”, ligação selada
com este território original através das chamas que se
alimentam dessas figuras, “permitindo que estas desapareçam na água ou na sujidade”2.
Arredada do acontecimento original, a imagem circunscreve-se à sua ressonância, a um eco visual que é igualmente o do desdobramento das identidades, a mudança
de pele como etapa decisiva para a renovada configuração, um mimetismo que choca pela incapacidade de
o nomear. Se “não há pontos privilegiados do olhar (...)”,
“olhar é, então, desviar o olhar.”3
O corpo é então esse reduto operacional perfeitamente
definido nos contornos mas vago nas entranhas. Aí
se encenam possibilidades paralelas de apreensão e
replicação do mundo, das memórias reprimidas, da dor
inaugural da fuga da Pátria deixada à força, da edificação
de uma sexualidade fragmentária e dum silêncio ritualista

que é aquilo que resta depois da “eliminação de outros
rastos (como o diálogo)”, potenciando “o carácter comunicativo da mensagem corporal.” Esta gramática críptica
nada revela, sucedendo-se num vocabulário que vai da
aridez da cinza à escuridão quase total e da vertigem à
radical imobilidade, que enumera “a morte, a invisibilidade, a obscuridade, o útero, a bisexualidade, a solidão, os
eclipses solares e lunares”4 como alfabeto primordial com
que se reorganiza a ordem ancestral do cosmos.
Muito do seu percurso artístico funda-se nessa perda
inicial, em que o objecto dos afectos resiste mas a uma
distância que o torna difuso e já quase irreconhecível,
e é a própria identidade que se ressente, é o “universo
que parece empobrecido e vazio (...)”. O luto não surge
enquanto incapacidade absoluta mas como momento
regenerador e como dinâmica essencial de um percurso
que se distende em sentido inverso, procurando antes
de mais a reconstituição do rasto até ao momento zero
do reencontro com o ventre e com o solo. Não existe um
“passado original que se deva redimir: existe o vazio, a
orfandade, a terra sem baptismo dos primórdios, o tempo
que nos observa desde o interior da Terra. Existe antes de
mais a busca da origem.”5
O olhar é parte essencial desta negociação entre aquilo
que se revela de uma perda ancestral, ou de uma sua
representação ténue, intangível e remota, e aquilo que

1 RUSH, Michael. (2015). Eros, Death and Life: The Films of Ana
Mendieta: University of Minnesota in association with University of
California Press p.16-23
2 idem
3 FREITAS, Neli Klix - Em busca da Categoria de Sentido: Simbiose e
Individuação na obra de Ana Mendieta. [em linha]
http://www.ip.usp.br/laboratorios/lapa/versaoportugues/2c85a.pdf

4 DEL VALLE-CORDERO, Alejandro - Ana Mendieta: Performance a la
Manera de los Primitivos. Arte, Individuo y Sociedad 26 (1), 2014. 67-82.
5 idem
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a imagem oculta, uma recorrente sobreposição que
camufla os elementos da sua própria destruição. O
espectador, a testemunha, não recupera já os detalhes
físicos do acontecimento presenciado, mas as coordenadas poéticas do seu desaparecimento, o ponto que
precede o “tempo vivido da memória” que se reencontra
enquadrado num “sistema de lugares e datas do qual
é eliminada a referência ao aqui e ao agora absoluto da
experiência viva.”6
O entendimento desta impossibilidade de identificação
com as referências exteriores conduz-nos a uma constatação vital - é nesse momento que o sujeito “encontra
o impossível dentro de si mesmo; quando entende que é
o impossível que constitui o próprio ser (...)”. A castração,
a dissociação do corpo, o mais profundo dos desenraizamentos, são marcas que sustentam “(...) os deleites
do masoquismo”, o confronto de frente com o vazio da
evidência de que também o corpo se “(...) baseia meramente na perda inaugural que lança as fundações do seu
próprio ser.”7

ANA MENDIETA

Artista cubana cujos rituais performativos crípticos
orbitam em torno de noções como o feminismo e os
limites do corpo, as heranças ancestrais e a condição
de apátrida, assim como numa obsessão poética pelo
sangue, pelo solo e pela silhueta.
Filmografia seleccionada:
Death of a Chicken (1972)
Blood Sign (1974)
Siluetas (1973-78)

6 RUIZ, Sílvia Andrade (2012), “Ana Mendieta: Arte, história e
reminiscências” Monografia apresentada ao programa de pós-graduação
da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo para obtenção do título
de especialista em Arte: Crítica e Curadoria. São Paulo
7 KRISTEVA, Julia. (1982). Powers of horror – An essay on abjection:
Columbia University Press p.207
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PEDRO SERPA
Formado em Design de Comunicação pela Faculdade de Belas Artes
de Lisboa, trabalha a tempo inteiro como designer paginador. Estreouse aos 35 anos na colectânea “Sete Histórias em busca de uma
Alternativa”. Em 2011 e 2013 lança dois livros “O Pequeno Deus Cego”
e “Palmas para o Esquilo”, ambos escritos por David Soares. Volta
a colaborar, em 2014, com o escritor na colectânea “Crumbs”, que
reúne alguns dos mais talentosos artistas portugueses da actualidade.
Mantém um blog onde raramente publica, mas espreitem na mesma
de vez em quando... desenhoserpa.blogspot.com
Gosta de mochos e heavy-metal.

O ESTADO DA ARTE

SOBRE O CINEMA

O QUE É QUE MARCA A CRIAÇÃO
ARTÍSTICA ACTUAL?

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

No que diz respeito à Banda-desenhada, há mais e
melhores artistas, tanto na escrita como no desenho.
Apesar de ser uma fracção reduzida no panorama literário. Temos uma mão cheia de autores a trabalhar para
o mercado estrangeiro que só faz BD. Por cá, a história
é outra. A maior parte tem um trabalho a tempo inteiro,
nem sempre relacionado com a BD. Os storyboards e a
ilustração acabam por ser o mais próximo. A BD portuguesa continua a ser um trabalho de amor.
Actualmente, blogs e outras plataformas online disponibilizam, gratuitamente, espaços livres para os artistas
exporem as suas ideias. As pequenas editoras conseguem imprimir com qualidade e vender em lojas especializadas. E, livres da pressão comercial, faz-se de tudo
um pouco. Cada um aborda os temas que mais lhe
interessam, desde os super-heróis, fantasia, crime, terror,
bem como histórias mais pessoais e auto-biográficas.
As influências vêem de todo o lado. Do comics americano, ao manga japonês, passando pela tradicional
franco-belga. De maneira que a característica mais
interessante da BD portuguesa ser a variedade e a difícil
rotulagem.
O escritor e editor americano C. B. Cebulsky recrutou
vários artístas portugueses e disse “Os criadores portugueses são únicos. Não estão colados a uma escola
específica como os franceses, os espanhóis ou os
italianos, por exemplo. Cada artista português vai beber
a várias fontes distintas para criar o seu próprio estilo,
com influências que vão desde o franco-belga mais clássico ao manga alternativo mais dinâmico, mas sempre
com uma coisa rara: uma verdadeira identidade.”

O cinema é uma mais valia. É o meio artístico mais acessível. Combina o aspecto estético, narrativo, musical
e de interpretação de forma superlativa. Desta forma,
consegue chegar a diferentes tipos de público e transmitir uma variedade de ideias, conceitos e valores para
além do entretenimento.
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