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O que começou por ser concebido há muito tempo 
(foi há onze anos a primeira vez que tentei um 
apoio para este filme) como um acampamento dos 
sem-abrigo, hoje confunde-se com acampamentos 
de refugiados. O que começou por ser um filme de 
ficção científica sobre um regime totalitário (quase 
que) acabou em documentário. 

ENSAIO
2001: ODISSEIA NO ESPAÇO DE STANLEY KUBRICK (1968),
POR LUÍS NOGUEIRA.

NÓS POR CÁ
ESPAÇO DE ENSAIO COORDENADO POR FAUSTO CRUCHINHO.
DIFERENTES AUTORES, TEMAS E ABORDAGENS, QUE NOS OFERECEM 
A VISIBILIDADE DE OUTRAS LÓGICAS DE PENSAMENTO SOBRE O 
CINEMA. NESTE TEXTO DESAFIADO PELA FILMOGRAFIA DE JEAN-
-MARIE STRAUB E DANIÈLE HUILLET, FAUSTO CRUCHINHO REFLECTE 
ACERCA DOS INSTRUMENTOS QUE PODEM LEVAR O FILME À CRIAÇÃO, 
DE UM PENSAMENTO.

OBSERVATÓRIO
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.

[ í n d i c e ]
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depois de uma sessão memorável, no vistacurta deste ano,
em que se celebrou o septuagésimo quinto aniversário da revista 
Beira Alta, com a projecção da cópia recentemente restaurada do fil-
me Mulheres da Beira, de Rino Lupo, pedimos ao Tiago Baptista que, 
na sequência da apresentação que fez em Viseu, escrevesse um texto 
sobre o filme, como registo perene para todos aqueles que perderam 
o momento, essa condição, ainda, do cinema. 

De facto, a vocação do Argumento foi desde o início prolongar a 
nossa sala, estender, de alguma forma, os filmes além do tempo, da 
sua duração, e transformá-los, quiçá, noutro objecto, artístico ou 
não, que não responde, mas sim pergunta, ou meta-pergunta: a que 
perguntas responde este filme?

Essa é a função e o requinte último das “Humanidades” e, especial-
mente, da Filosofia: saber perguntar. Este número, em particular 
os espaços dedicados ao ensaio, centra-se muito concretamente na 
relação mais ou menos íntima entre o cinema e aquela disciplina, 
com dois textos inspiradores e ferazes nas considerações a que nos 
convidam: Fausto Cruchinho, de fora para dentro, repercorrendo 
em sentido inverso o caminho do cinema, segundo Straub/Huillet, 
que é o acesso ao exterior a partir do interior, sujeitando e cingindo 
o filme à linguagem, aos meios e ao “pensamento” cinematográfi-
cos, dando-lhes primazia sobre funções alheias, e colocando o filme 
no centro, como objectivo, não instrumento; Luís Nogueira, de den-
tro para fora (se é que há um fora de 2001: Odisseia no Espaço, o filme 
(do) infinito por antonomásia): identificando três manifestações ou 
objectos do sublime dentro do filme, e analisando-os à luz de uma 
definição compósita e diacrónica do conceito, vai-nos aproximando 
da dimensão inexaurível desta obra, que não só contém tudo, mas 
também mudou e marcou tudo, uma dessas obras que, de alguma 
forma, nos aproximam e nos fazem, ao contemplá-las, sentir parte 
deste conjunto que é a Humanidade, por uma emoção irracional, ou 
pelo menos dificilmente inteligível, que é, afinal, a linha com que se 
cose a arte. 

E agora perguntamos nós: não caberá tudo em qualquer filme?…

A consumar um certo tom kubrickiano desta edição, temos um 
Observatório também dedicado ao 2001, por Nikita Kaun.

O Manuel Pereira está ausente deste número, ficamos à espera dos 
próximos frutos, desses que nascem debaixo da terra, em 2018. 

Assim fechamos este ano, que foi mais um de êxitos e alegrias es-
carpados, resta-nos agradecer sobretudo aos nossos sócios, a quem 
desejamos um novo ano de encontros felizes, acasos oportunos e 
muito e muito bom cinema. Nós aqui estaremos, cautelosamente 
optimistas. 
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CINE CLUBE DE VISEU
INSCRITO NO ICS SOB O Nº 211173
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[ b i l h e t e - p o s t a l ]

o cine clube ádega dinamiza

a vida cultural de Vilagarcía de Arousa 
desde 1976. Ao longo de vários anos, pro-
porcionou várias actividades, das quais se 
destacam uma projecção de cinema a cada 
semana, um concurso de fotografia, e a bem 
sucedida “Semana de Cinema”, na qual 
são exibidos vários filmes, diariamente, em 
Agosto, com uma grande repercussão na 
região graças à grande afluência de turistas. 
Realizada anualmente, é uma semana in-
tensiva de projecções de cinema actual, com 
longas e curtas-metragens apresentadas 
pelos realizadores, e encontros com o públi-
co. Sessões ao ar livre e concertos também 
fazem parte do programa. 

O número de actividades sofreu uma redu-
ção no ano 2009, causada por uma questão 
económica, já que a única possibilidade de 
projectar filmes era nos Cines MGA, o que 
pressupunha um custo altíssimo, levando à 
paralização da programação, que ficou em 
estado latente.  

Desde Março de 2015, um grupo de pes-
soas próximas e conhecedoras do cinema 
consideraram necessário retomar a vida do 
Cine Clube na nossa cidade com a finalida-
de de difundir a cultura cinematográfica e 
estimular o interesse pelo estudo e prazer 
pelo cinema, aproximando-o da sociedade 
de forma educativa e crítica.

Os objectivos gerais passam por dotar Vila-
garcía de um canal estável de distribuição 
de cinema, com qualidade, que converta a 
cidade numa referência na Galiza, no que 
respeita a esta arte, como antes fora. E 
também contribuir para uma melhoria da 
cultura audiovisual galega, convertindo o 
lugar de projecção num ponto de encontro, 
além de trazer ao público filmes aos quais 
nunca há acesso, e educar para o cinema o 
público infantil e juvenil da cidade, numa 
perspectiva educativa e crítica. As sessões de cinema são realizadas no 

Salão García de Vilagarcía de Arousa, 
espaço municipal cuja inauguração remonta 
a 1884 e que foi o primeiro local para actos 
públicos no concelho, tendo sido renovado 
em 2013, com capacidade para 252 espec-
tadores (Vilagarcía tem 35 mil habitantes e 
situa-se na província galega de Pontevedra).  
Às quartas-feiras, pelas 21h00, acontecem 
as projecções, gratuitas para associados do 
Cine Clube, com filmes em versão original 
legendada, que devem estar fora do circuito 
comercial de distribuição e possuir um valor 
específico como objecto fílmico. A selecção 
de filmes cabe à direcção que combina cine-
ma actual e clássico, e opta por ciclos (sobre 
um autor, um actor, país, etc). Um dos 
filmes é escolhido mediante votação entre 
os associados, realizada na internet.

É um dos cine clubes fundadores da Federa-
ção Galega, juntamente com os Cine Clubes 
de Cangas, Barbanza, Carballiño, Carballo, 
Os Chaos, Galiñeiro, Grouxo Marx, Padre 
Feijoo, Pontevedra, Toma 3 e Valle-Inclán, 
numa região que conta com 21 cine clubes.

C
in

e 
C

lu
b

SEDE
VILAGARCÍA
DE AROUSA,
GALIZA

DOIS MESES DEPOIS DE PROMOVER A REACTIVAÇÃO DO CINE CLUB ÁDEGA, OS 
NOVOS DIRECTORES APRESENTARAM-SE À COMUNIDADE E PROPUSERAM, EM 25
DE ABRIL DE 2015, UM ESPECTÁCULO COM UM FILME INTEMPORAL: NAVIGATOR 
DE BUSTER KEATON, COM UMA BANDA SONORA AO VIVO PELA BANDA MUSICAL 
DE VILAGARCÍA. FOI O FILME ESCOLHIDO PARA APRESENTAR A NOVA ETAPA DO 
CINE CLUBE E CONVIDAR O PÚBLICO A PARTICIPAR: A QUOTA É DE 15 EUROS 
(TRIMESTRAL), COM DIREITO A ENTRADA LIVRE EM TODAS AS INICIATIVAS.

SUPER CINE SWING 
COMEÇOU POR SER UMA 
FESTA PARA CELEBRAR 
OS 40 ANOS DE HISTÓRIA 
DO CINE CLUBE, EM 
2016, E CONSEGUIU ALGO 
MAIOR, RETIRAR O CINE 
CLUBE DO SEU CONTEXTO 
MAIS ESTÁVEL, A SUA 
SALA, E LEVÁ-LO A 
OUTROS CAMPOS, COMO
A MÚSICA, O BAILE,
E A RUA.
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ciclo de cinema
janeiro/fevereiro


[ w h a t ’ s  u p ,  c c v ? ]
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APRENDER EM FILMES é o projecto do Cine Clube de Viseu que 
consiste na realização de filmes de animação ao longo do 
ano lectivo. Cada filme integra um conjunto de oficinas 
que, utilizando o cinema de animação através de diferen-
tes técnicas (pixilação, marionetas de papel recortado e 
de plasticina, desenhos animados no quadro preto, etc), 
proporcionam um trabalho organizado em conjunto com 
alunos e professores. 

METODOLOGIA

Cada filme é realizado durante dez a doze sessões nas 
escolas. Como ponto de partida, são analisadas as várias 
técnicas de cinema de animação. Explorar-se-ão com os 
alunos as diversas etapas para a realização de um filme, 
desde o trabalho sobre o tema, o eventual desenvolvimento 
de personagens e adaptação de uma história, à animação e 
sonorização pelos alunos. As sessões serão orientadas de 
forma a construir um processo e um produto partilhado, 
tirando partido das contribuições de cada formando, desde 
o trabalho plástico de construção de cenários, adereços e 
personagens, animação e por fim a filmagem. A metodolo-
gia adoptada optimiza a participação de cada aluno no pro-
cesso de captura de imagens e manuseamento de software, 
proporcionando continuidade, na escola e em casa, das 
experiências de animação.

APRESENTAÇÃO PÚBLICA DOS FILMES

No final das sessões é organizada a apresentação pública 
do filme realizado, já sonorizado e montado, onde estão 
presentes a comunidade educativa e os pais dos alunos 
participantes. Nessa sessão, que muito orgulha todos os 
alunos, serão entregues os certificados de participação.

N O  C I N E  C L U B E ,  H Á  3 4  A N O S . . .

J A N E I R O  D E  1 9 8 4 

É criado o Argumento. “O CCV precisava de uma publicação. Em 
Janeiro de 1984 avançou-se. O editorial número 1 do Argumento, 
de Janeiro de 1984, dizia: “Argumento será um espaço de debate 
do fenómeno fílmico, debate que pretendemos recheado de argu-
mentos e contra-argumentos: bem-vinda seja a polémica.” Joaquim 
Alexandre Rodrigues, Janeiro de 1984, Argumento #1, citado no 
livro Cine Cidade de Fernando Giestas. 

Nesta edição, em destaque, ciclo dedicado a Joseph Losey. “Lo-
sey tem hoje a sorte de estar livre de certo imperativos sentimentais 
e infantis que regem a grande produção americana e isso permite-
lhe fazer filmes adultos, sem concessões e sem tibiezas.“ Programa-
ção irrepreensível, portanto. Neste primeiro mês de 1984, entrava 
em vigor a nova “tabela” de jóia de inscrição – passava a 150$ –, 
assim como as quotas anuais: Maiores 18, 100$, menores 18, 60$, 
sendo sublinhado que “mesmo com estes valores já actualizados, as 
quotas do CCV são das mais baratas a nível nacional”.

CONSTITUEM REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO:
— UMA SALA ONDE OS TRABALHOS POSSAM DECORRER
— A DISPONIBILIDADE DOS ALUNOS AO LONGO DE 20 HORAS, EM HORÁRIO 
A DETERMINAR COM CADA ESCOLA (INCLUI CONSTRUÇÃO DA HISTÓRIA, 
TRABALHOS DE DESENHO, RECORTES, SONORIZAÇÃO)
— INDICAR O TEMA QUE GOSTARIAM DE TRABALHAR NO FILME, ENVIANDO 
UMA SINOPSE MUITO RESUMIDA. 
— APOIO DO PROFESSOR, EM PERMANÊNCIA, NA SALA
AS INSCRIÇÕES SÃO EFECTUADAS POR E-MAIL, INDICANDO A ESCOLA, 
TURMA, HORÁRIOS DISPONÍVEIS, E UMA BREVE SINOPSE DO TEMA.
GERAL@CINECLUBEVISEU.PT

.
120 BATIMENTOS

POR MINUTO
ROBIN CAMPILLO, 2017

.
O MEU BELO

SOL INTERIOR
CLAIRE DENIS, 2017

.
LUMIÈRE!

THIERRY FRÉMAUX, 2016

.
A VIDA DE

UMA MULHER
STÉPHANE BRIZÉ, 2016

.
MA LOUTE

BRUNO DUMONT, 2016
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rino lupo foi um dos mais interessantes

realizadores estrangeiros activos em Portugal na década de 1920. A 
sua carreira desenrolou-se em vários países europeus, espelho dos 
fluxos internacionais de ideias, pessoas e filmes que caracterizaram 
a era do cinema mudo. 

Mulheres da Beira (1922) seria o seu primeiro e único trabalho 
para a Invicta Film (a maior produtora de cinema portuguesa no 
início da década de 1920) já que, segundo M. Félix Ribeiro, os 
dirigentes da produtora não teriam apreciado demasiado a ausência 
de organização e de planificação prévia de rodagem do italiano. 
Estas mesmas características estiveram na base da sua valorização 
crítica pelos primeiros historiadores do cinema português, nomea-
damente M. Félix Ribeiro, também fundador e primeiro director da 
Cinemateca, e igualmente responsável pela conservação dos filmes 
portugueses de Lupo. Félix Ribeiro considerou Mulheres da Beira 
um filme “excelente”, prova de que Lupo era uma “pessoa inega-
velmente conhecedora do seu oficio, de confirmada experiência e 
competência”. 

A direcção da Invicta atribuiu a Lupo a adaptação de um conto 
de Abel Botelho intitulado «A Frecha de Mizarela», publicado 
originalmente na colectânea Mulheres da Beira em 1898. 

Poeta, dramaturgo e romancista, Botelho (1856-1917) foi um au-
tor muito popular no final do século XIX e início do XX. Parte da 
sua popularidade ficou a dever-se menos à qualidade das suas obras 
do que à agitação social que algumas delas provocaram. Foi o caso 
da série de romances intitulada Patologia Social (1891-1910), muito 
reeditada depois da sua morte, retrato da sociedade lisboeta que era 
um verdadeiro «programa de estudo do anómalo» e do «fisiológico 
anormal».

A antologia Mulheres da Beira é considerada prenunciadora do 
«exacerbado gosto pela decadência [e] pela degeneração» que atra-
vessa a série Patologia Social. Interessavam a Botelho os «ignóbeis 
desejos», as «lesões do encéfalo, incoerências, aberrações, ma-
nías, suicídios», todos os desvios verificáveis no mundo rural que, 
complementados com os do mundo urbano retratados na Patologia 
Social, faziam um diagnóstico completo daquilo que, aos olhos 
deste autor, era a degenerescência da sociedade portuguesa no final 
do século XIX.

O conto escolhido para ser filmado por Lupo, «A Frecha de 
Mizarela», retratava a devassidão dos costumes rurais pela moral 
urbana através da história de Aninhas (Brunilde Júdice), uma rapa-
riga inocente e facilmente impressionável que começa a sonhar com 
outra vida durante as suas visitas a Arouca, onde o pai a enviava 
comprar pão todos os dias. Aninhas é seduzida pelo manipulador 
fidalgo da Mó (Rafael Marques) que a leva a desprezar o amor 
«genuíno» do pastor André (Mário Santos) e acaba mesmo por 
convencê-la a fugir de casa do pai, uma figura brutal que lhe batia 
frequentemente (António Pinheiro). Mas o fidalgo fatiga-se depres-
sa da sua nova conquista que troca por uma mulher mais sofisticada 
(Celeste Ruth). 

Começa então o calvário de Aninhas, grávida do fidalgo e repu-
diada por ele, pela madre superiora do convento de Arouca, que a 
ensinara a ler e escrever durante as suas idas à vila, e finalmente 
pelo pai. André era o único pronto a aceitá-la perdoando-lhe tudo, 
mas o orgulho e a vergonha de Aninhas não o permitiram, levan-
do-a antes a precipitar-se do alto da cenográfica queda de água da 
Mizarela com uma justificação final gritada a André, espectador 
impotente ao seu suicídio: «Estou muito suja p’ra ti... vou-me lavar 
primeiro!»

Lupo seguiu o conto de perto, dando especial atenção, como 
antes dele fizera Botelho, à personagem de Ana que era, de todas, 
a mais «anómala» das patologias descritas no conto. Nem rapariga 
nem mulher, nem camponesa nem burguesa, nem solteira nem casa-
da, a exclusão da personagem de todos aqueles estados e universos 
sociais era simultaneamente causa e efeito de toda a acção do filme 
e do seu desfecho fatal. A ingenuidade e a imaturidade sentimentais 
de Aninhas eram tão ou mais censuráveis do que as suas veleida-
des, mesmo que inconscientes, de ascensão social. 

O argumento de Mulheres da Beira repetia o enredo padrão de 
vários outros filmes mudos portugueses: uma rapariga do cam-
po, inocente, era seduzida e depois abandonada por um homem, 
normalmente um estranho ao fechado meio rural de onde era 
originária a rapariga, ou pelo menos alguém exposto ao universo 

[ n a  r e t i n a ]

Mulheres
da Beira

de TIAGO BAPTISTA
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citadino e aos seus vícios e corrupções. A perversão destas per-
sonagens masculinas, aliás, passava tanto pela sedução erótica de 
uma inocente como por proporcionarem à rapariga, desprevenida e 
indefesa, a exposição ao ambiente moral da cidade. Em Mulheres da 
Beira, o desejo de conhecer o Porto age tão perniciosamente sobre 
Ana como o desejo de fugir com o fidalgo e consumar a sua paixão 
por ele. Neste sentido, Arouca, onde ir comprar pão era um mero 
pretexto para ver os fidalgos, era já uma antecâmara da cidade e um 
espaço onde o mecanismo fundamental que permitia a irrupção dos 
seus vícios já estava presente: ali, as relações entre os sexos podiam 
desenrolar-se sem a vigilância atenta de vizinhos, familiares ou 
meros conhecidos.

O primeiro filme português de Lupo encena assim, para lá da 
oposição campo-cidade habitual no Portugal dos anos vinte, um 
outro tópico central em todo o cinema que o realizador vira, fizera e 
vira fazer nas cidades por onde já tinha passado (mas fundamental-
mente em Copenhaga, em Paris e em Berlim) e que ainda não tinha 
sido filmado em Portugal: a mulher e o desejo feminino.

Quanto ao seu segundo filme, Os Lobos, realizado no contexto 
de uma produtora criada apenas para aquele filme, Félix Ribeiro 
considerou-o “a mais bela jóia que a cinematografia portuguesa do 
período do cinema mudo tem para mostrar e salientar dignamente”. 
Para isso muito contribuiu a fotografia de Artur Costa de Macedo, 
a par da filmagem em exteriores e cenários naturais, bem como 
o recurso a actores e figurantes não profissionais. Alguns desses 
actores não-profissionais provinham das várias escolas de cinema 
que Lupo, à semelhança do que fizera em Varsóvìa, havia fundado 
em Lisboa e no Porto. Seria, aliás, numa dessas escolas que Lupo 
encontraria a sua futura segunda mulher, a actriz Aida de Oliveira 
(nome artístico de Aida Monteiro Esteves), depois Aida Lupo, que 
também foi caracterizadora em vários dos seus filmes subsequen-
tes. Noutras dessas escolas, Lupo teve ainda como aluno o jovem 
Manoel de Oliveira, que se estrearia como actor em Fátima Mila-
grosa (1928).

[ n a  r e t i n a ]

MULHERES DA BEIRA
PORTUGAL, 1922

REALIZAÇÃO
RINO LUPO

COM
BRUNILDE JÚDICE
BRANCA DE OLIVEIRA
JOAQUIM ALMADA
SARAH CUNHA 

FOTOGRAFIA 
ARTUR COSTA DE MACEDO
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MONTAGEM
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As filmagens de Mulheres 
da Beira decorreram quase 
exclusivamente em exteriores – 
sobretudo nas serras de Arouca 
e da Freita, bem como na vila 
de Nespereira, onde foi filmada 
uma procissão religiosa depois 
integrada no filme –, e ainda, 
claro, na vila de Arouca. 

Extracto, adaptado a partir do livro do autor, O CINEMA E A CIDADE – 
RINO LUPO, e da edição DVD dos filmes Mulheres da Beira e Os Lobos
(ed. Cinemateca Portuguesa, 2008 e 2017, respectivamente). 
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branded to kill assemelha-se

a um sonho (ou a um pesadelo), onde a 
estrutura narrativa ou as personagens 
possuem muito pouco de linear, parecendo, 
com frequência, obedecer a uma lógica exte-
rior à racionalidade. Quem o vir com olhar 
desprevenido rapidamente se apercebe 
que o filme exige muito mais, sob pena de 
perder elementos que (aparentemente) são 
cruciais para a compreensão da diegese. E, 
ainda assim, não é certo que uma segunda 
visão (e terceira…) se imponha. Aquilo 
que, inicialmente, se apresenta como uma 
história à volta de um assassino contratado 
(Hanada, desempenhado pelo grande Joe 
Shishido) e dos seus perigosos trabalhos, 
rapidamente se transforma numa outra 
coisa nas mãos de Seijun Suzuki. Apesar 
das influências do film noir, da Nouvelle Va-
gue ou do Surrealismo, Suzuki deixa muito 
claro, e muito cedo, que está disposto a ir 
muito mais além: alicerçado em elipses e em 
disrupções espácio-temporais, o filme tem, 
de facto, em Hanada a personagem central 
que deixa atrás de si um rasto de destruição 
(nem sempre por sua vontade, acrescente-
se), mas tudo em Branded to Kill se encontra 
a uma distância gigantesca dos arquétipos 
inscritos nos filmes noir/de yakuza.
 
De regresso ao Japão, acompanhado de 
Mami, sua mulher, Hanada regressa, 
também, ao seu métier. E é excelente no que 
faz; mais do que profissional, revela-se um 
verdadeiro artista, um criador que utiliza 

a imaginação e a criatividade para fazer do 
assassínio uma das belas-artes. Senão, veja-
mos: Hanada, escondido por um gigantesco 
cartaz publicitário, a disparar pela abertura 
que lhe é oferecida por um dedo mecânico 
que acciona um isqueiro, Hanada a matar 
com um tiro disparado através da canaliza-
ção de um lavatório (ideia posteriormente 
utilizada por Jim Jarmusch no seu Ghost 
Dog: The Way of the Samurai), Hanada a 
escapar à boleia de um enorme balão de ar 
(publicitário, mais uma vez). Porém, isso 
apenas faz dele o assassino n.º3, o que signi-
fica que existem dois ainda melhores – aliás, 
o n.º1 é tão bom que ninguém conhece a sua 
identidade.

A violência encontra-se, frequentemente, 
imbuída de erotismo – e vice-versa. Ero-
tismo, amor e agressão física misturam-
se, num turbilhão que Hanada sabe ser 
perigoso e letal para um assassino (que é 
suposto ser frio e calculista). As mulheres 
representam mais perigo para Hanada do 
que as vítimas que mata; Mami atraiçoa-o 
em mais do que uma maneira e uma das 
suas clientes, Misako, femme fatale que quer 
ver outros morrer, mas que, também ela, 
deseja a morte, vai transformar-se numa 
obsessão, raiz de cogitações e lutas interio-
res metafísicas. O facto de falhar o trabalho 
ordenado por Misako (devido a um porme-
nor casuístico, mas simbolicamente relevan-
te), vai transformar Hanada em caça. E de 
assassino n.º3, vai percorrer um caminho 

BRANDED
TO 

de CÉSAR GOMES
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de destruição até enfrentar o seu caçador, o 
assassino n.º 1. Acossado, Hanada, envolto 
em luz e sombras, num belo preto e branco, 
atravessa Tóquio, não se furtando a con-
frontos, mesmo quando está numericamen-
te em desvantagem. 

A violência encontra-se, igualmente, con-
taminada pela comédia, por vezes mesmo 
pelas extravagâncias do desenho animado 
(pense-se, por exemplo, nas animações 
de Friz Freeling ou de Chuck Jones para 
a Warner Bros.): o que dizer do fetiche de 
Hanada, a sua obsessão descontrolada pelo 
aroma do arroz a ser cozinhado? Mami e 
Hanada num bar: ela pede um Whisky duplo 
e ele, perante o olhar atónito do barman, ar-
roz cozido. E no primeiro trabalho que exe-
cuta, Hanada e outro assassino com quem 
faz equipa vêem-se alvo de uma emboscada, 
o companheiro comportando-se como um 
mimo aos saltos enquanto as balas silvam 
à sua volta. Contudo, Suzuki rapidamente 
abandona esse tom para instalar o da vio-
lência e da morte: o comic relief existe como 
uma etapa para se chegar ao que verdadei-
ramente importa: a resolução de problemas 
– e, essa, apenas se alcança com uma arma 
pronta a disparar. 

Tudo é filmado com uma destreza espantosa 
(ainda por cima, a fazer fé no testemunho do 
realizador, quando a planificação era algo 
que desprezava); a utilização da câmara não 
só acompanha a desconstrução e a fragmen-

tação narrativas, como as acentua (embora 
a utilização de raccords seja esplendorosa), 
picados e contrapicados, ângulos bizarros, e 
aqueles belos travellings no apartamento de 
Hanada. 

A sua casa, e a utilização que lhe é dada, 
valeriam por si só todo um ensaio; cons-
trução do Japão moderno do pós-guerra, 
muito longe das casas tradicionais, como 
se Hanada quisesse abandonar o passado e 
abraçar o futuro (tendo meios para o fazer, 
evidentemente), nunca é filmada como um 
lar: de arquitectura peculiar, geométrica, 
com compartimentos onde menos se espera, 
o interior é sobretudo lugar de sexo e de 
confronto/martírio imposto pelo n.º1 (mas, 
mais uma vez, também de burlesco). (A casa 
de Misako tem, igualmente, muito pouco de 
lar, com centenas de borboletas mortas nas 
paredes e em teias onde Hanada se enreda).
No final, há um ringue de boxe, o centro 
iluminado enquanto o resto do pavilhão se 
encontra na penumbra, todas as cadeiras 
vazias, uma luta sem espectadores. Hanada 
e o n.º1: algumas palavras e tiros. E inter-
rogações: Misako entra na sala, em estado 
debilitado (consequência de tortura por 
fogo), e morre com um tiro do homem que 
a ama: Hanada acede por fim ao desejo da 
sua amada? Ou, em vertigem, dispara sem 
se dar conta de que é ela? O seu inimigo é 
morto: Hanada é o n.º1?

KOROSHI NO RAKUIN
JAPÃO, 1967

REALIZAÇÃO
SEIJUN SUZUKI

ARGUMENTO
HACHIRO GURYU
MITSUTOSHI ISHIGAMI
TAKEO KIMURA
CHÛSEI SONE
ATSUSHI YAMATOYA

COM
JOE SHISHIDO 
MARIKO OGAWA
ANNE MARI 

FOTOGRAFIA 
NAOZUMI YAMAMOTO 
FOTOGRAFIA
KAZUE NAGATSUKA 
MONTAGEM 
AKIRA SUZUKI
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KAMINHOS
MAGNÉTYKOS

DIÁRIOS
DE UM
FILME
Segunda etapa da nova cine-jornada de Edgar Pêra.
Dominique Pinon, Ney Matogrosso, António Durães, 
Paulo Pires, Teresa Ovídio, Alba Baptista, Albano 
Jerónimo, entre outros, integram o elenco de
Caminhos Magnéticos.

começámos a segunda semana de rodagens,
43 anos depois do 25 de Abril de 1974, a filmar a casa onde vive o 
protagonista, Raymond Vachs (Dominique Pinon), a sua mulher 
Gertrudes (Teresa Ovídio) e as suas filhas Catarina (Alba Baptis-
ta) e Sofia (Íris Cayatte). Foi um dia extremamente complexo em 
termos de videomaping, tínhamos sete superfícies de projecção 
para acertar. Usámos a câmara em directo apontada às personagens 
imagens pré-montadas do primeiro-ministro (António Durães). No 
dia seguinte acabei por preferir ter na maior parte do tempo apenas 
projecções de cores diferentes em cada uma das secções das paredes 
da casa, o que aumentou a bidimensionalidade do cenário, e que, a 
meu ver, se aproximou de uma estética “japonesa soft-pop”. Nesse 
dia já estava mais à vontade com o cenário e filmava e montava 
mentalmente, antecipando problemas de “planificação” e alteran-
do a concepção dos planos de acordo com o que filmámos no dia 
anterior.  

Ao nono dia filmámos no quarto de Raymond, “o centro de 
uma conspiração astral”, onde nasce e desagua a narrativa. O que 
imaginamos não é necessariamente o melhor para um filme: tinha 
concebido um quarto gigantesco e acabámos a filmar num pequeno 
espaço, o que acabou por aumentar a claustrofobia da personagem 
e aumentou a qualidade de projecção das imagens. O quarto de 
Raymond acabou por ser a forma ideal de apresentação do filme 
enquanto performance-instalação. A acrescentar a essa caracterís-
tica, introduzimos um movimento de câmara oscilatório, como se o 
quarto estivesse em alto mar (o que me fez lembrar os planos que fiz 
das escadarias do Éden durante as rodagens da Cidade de Cassiano). 
E, graças ao sistema de suspensão da câmara pudemos fazer picados 

de EDGAR PÊRA
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rodopiantes, em que todas as superfícies (à excepção do chão, onde 
estava a cama de Raymond) tinham imagens projectadas. Esses 
picados totais são fundamentais para a linguagem do filme, porque 
revelam a geografia dos espaços mentais, são mapas cinematográfi-
cos do desenrolar da narrativa fílmica. 

No décimo dia de rodagens de Caminhos Magnéticos, filmámos 
num cenário com a mesma geografia rectangular do quarto de Ray-
mond: o gabinete onde Raymond é interrogado pelo impecavelmen-
te desprezível Capitão Spínola (Albano Jerónimo). Prosseguimos 
com a estratégia dos picados totais, acentuando a ideia de esmaga-
mento do espaço do filme e do espaço do protagonista. Também op-
tei por não projectar toda a parafernália cibernética com informa-
ção sobre o passado de Raymond, e projectamos apenas paredes de 
pedra, estabelecendo uma relação abstracta com a Torre de Belém. 
A cena adquiriu contornos de banda desenhada, o que me deixou 
particularmente satisfeito, dado que esse era um dos intuitos do 
filme, aproximar o filme de uma estética bidimensional. 

Depois de uma (semi) folga filmámos, no Dia do Trabalhador, a 
cena da prisão, uma das mais pungentes de Caminhos Magnéticos, 
graças à interpretação do Dominique e da guitarra do Manuel de 
Oliveira. A entrada em cena do actor Vítor Correia (Tiago) mos-
trou pela primeira vez o rosto (marcado) da Resistência ao regime 
autoritário e militarizado. A contribuição de dois outros músicos, o 
João Doce e o Luís Almeida, também foi fundamental para definir 
o ambiente de resistência, com a canção “Os Reis agora são outros, 
os Reis agora são loucos”. Com o cenário da prisão, a componente 
teatral dominou por completo sobre a dimensão de projecção de 
imagens. Apenas projectámos imagens de explosões no rio Tejo, 
que eram vistas através da janela. 

Ao décimo quarto dia saímos dos Estúdios Asa, em direcção ao 
Centro Cultural Vila Flor, um interregno de dois dias de forma a 
montar o complexo cenário do casamento. Começámos por filmar 
com uma metodologia (auto)proibida: o green screen. Prefiro sem-
pre filmar a imagem “final”, essa é a grande vantagem de projectar 
imagens em tempo real: os actores podem interagir com essas ima-
gens projectadas, em vez de esbracejarem num cenário todo verde, 
onde se irão inserir imagens em pós-produção e eu posso ver de 
imediato o resultado final. Uso a montagem como linguagem mas 
evito a pós-produção que vá para além da manipulação da veloci-
dade e das cores. Confesso que nem sei se utilizarei estes planos em 
green screen. A ver vamos. No dia seguinte filmámos o Dominique 
a debitar monólogos com diferentes fundos (abstractos e realistas) 
projectados atrás dele num gigantesco ecrã. Parece simples filmar 
com este método mas há sempre inúmeros acertos a fazer, o que 
acaba por atrasar as rodagens. Não há filmes grátis. 

Depois começámos um périplo de três dias para filmar todas 
as cenas do casamento. Para além da família disfuncional de 
Raymond, do noivo (Paulo Pires) e do viscoso Primeiro-Minis-
tro, entraram novas personagens interpretadas por Ângelo Torres 
(João Lobo, militar, amigo do noivo), Marcos Barbosa, Eduardo 
Brito (amigos de Raymond), Ana Lamas e Soraia Sousa (damas de 
honor). Em Caminhos Magnéticos, vive-se num regime autoritário 
e militarizado, onde o salve-se quem puder é o lema vigente. Para 
além de alguns slogans de autores polémicos como Ayn Rand, 
acrescentei também ao guião frases de Regras de Vida de Fernando 
Pessoa, a propósito do egoísmo. Os textos de Pessoa tanto serviram 
neste filme para palavras de ordem revolucionárias (dos resistentes) 
como reaccionárias (do regime), tal é  a capacidade que este autor 
tem de veicular, através de diferentes vozes, ideais supostamente 
antagónicos. 

Durante as rodagens do casamento alternámos entre duas lentes: 
a grande angular e a zoom. Isto não quer dizer que usarei as zooma-
das, mas com a zoom podíamos trocar virtualmente de lente sem 

termos de perder tempo a trocar de objectivas. O tempo foi sempre 
escasso, dada a complexidade destas rodagens. Como forma de 
aproveitar o tempo e não perder a fluidez da representação, fazía-
mos vários planos num, voltando atrás nos diálogos e repetindo 
takes sem cortes. Acredito que as interrupções podem fazer desapa-
recer o clima entretanto criado.

Apenas durante uma das sequências do concerto regressei à 
fórmula da cine-felicidade: uma hora de câmara à mão (grande 
angular), sem parar, agitando a câmara trepidante, seguindo apenas 
os meus instintos e relacionando-me directamente com os actores. 
Estava finalmente na minha “zona de conforto”: filmar no olho do 
furacão, em pleno caos vertiginoso, aos saltos e rodopios, viajando 
de personagem em personagem, podendo improvisar mesmo duran-
te o momento da rodagem. Haja saúde. 

A electrizante banda (Legendary Tigerman) tocava ininterrup-
tamente e eu e o Jorge Quintela não parávamos de filmar cada um 
com a sua câmara. Foram momentos de libertação das grilhetas 
formalistas, que decidi repetir com maior intensidade na segunda 
fase de rodagens. 

FASE 2 

Um mês depois, regressei a Guimarães para filmar nos escombros 
do moribundo Teatro Jordão, cujo interior está prestes a ser de-
molido, onde já tinha filmado Cinesapiens, de boa memória (foram 
as filmagens mais hilariantes de todas em que participei). Eu e o 
Mathié grafitámos freneticamente as tendas, uma cozinha impro-
visada e um totem de televisores, que formavam o acampamento 
dos resistentes e espoliados. O que começara por ser concebido há 
muito tempo (a primeira vez que tentei um apoio para este filme foi 
há onze anos) como um acampamento dos sem-abrigo, hoje confun-
de-se com os acampamentos de refugiados. O que começou por ser 
um filme de ficção científica sobre um regime totalitário (quase que) 
acabou em documentário. 

Apenas durante 
uma das sequências 
regressei à fórmula
da cine-felicidade:
uma hora de
câmara à mão 
(grande angular). 

Estava finalmente
na minha “zona
de conforto”.
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Os protagonistas da Resistência foram interpretados por cúmpli-
ces e amigos de longa data: a Marina Albuquerque (a Engenheira 
Daniela, no desemprego, substituída por um estagiário), o Vítor 
(Saúde!) Correia e o David (Insolentemente ele próprio) Almeida. 

Na manhã do primeiro dia de rodagens filmámos uma das últi-
mas cenas passadas naquele cenário: “A Noiva Ensaguentada”. É 
sempre mais complicado filmar sem a ordem sequencial mas com a 
minha metodologia ainda se torna mais difícil porque vou criando 
as cenas de forma orgânica, em crescendo - segundo o método Sopa 
da Pedra, de que falarei mais adiante. Por exemplo, a entrada em 
campo do Raymond foi um dos principais problemas para resolver 
porque parecia sempre muito forçada, dado que não sabia ao certo 
qual a sua motivação, porque ainda não tinha filmado a cena an-
terior. Essa é uma das grandes fragilidades de filmar segundo este 
método. A cena, protagonizada pela Rebeca (A Caverna) Cunha, 
começou por ser filmada com uma lente 50 mm, que geralmente é 
equiparada à visão humana. Confesso que tenho dificuldade em ha-
bituar-me a esta lente para planos gerais e logo de seguida filmámos 
toda a cena com a câmara Sony A7 à mão. 

À tarde coube toda a cena da Invasão militar do Teatro dos 
Resistentes, infelizmente sem os drones previstos. Começámos por 
fazer dois planos com diferentes velocidades e com o mesmo en-
quadramento, que só saberei que resultam na pós-produção. É uma 
estratégia que raramente uso, pelo que fizémos o mesmo plano sem 
este efeito, por segurança. Os resistentes e soldados entusiasma-
ram-se de sobremaneira durante a batalha, correndo riscos físicos, 
como se estivessem a viver aquele momento, quase que desejando 
que aquela batalha fosse real. Foi um momento de liberdade para 
os actores e figurantes. E para a equipa: mais uma vez filmámos 
sem parar, em free style, (cinema e rockn’roll é o lema da produtora 
Bando À Parte), eu, com a objectiva 10 e o Jorge Quintela com as 
objectivas 35 e 50.

No segundo dia filmámos a cena inicial do Teatro dos Resis-
tentes, com um plano em movimento que acompanha a chegada 
de Raymond e Daniela ao acampamento. Originalmente no conto 
de Branquinho da Fonseca, havia uma cena numa castiça tasca de 
fado dos anos 30, que achei anacrónico transpôr para a actualidade. 
No entanto mantive a referência a um esfaqueamento e ao fado. 
Comecei por coligir uma compilação de fados revolucionários e in-
solentes, mas o Luís Almeida ofereceu-se para compôr uma canção 
original, um dueto/duelo entre ele (Vinho Velho) e a Marina (Vinho 
Novo). Por outro lado, a introdução de percussão na cena remeteu 
o fado para outros territórios (lundum?) criando um ritmo invulgar. 
Com a batukada frenética do João Doce foi fácil transformar o fado 
num ritual tribal, levando a que todos dançassem de forma espon-
tânea. Assim pude estabelecer um paralelo e um confronto entre 
aquela dança acústica e a dança de alta voltagem do casamento. 
Também filmámos em picado, mas continuávamos sem os drones, 

o que acaba sempre por limitar o tipo de 
linguagem fluida que pretendia obter. Em 
compensação alternámos câmara fixa com 
inúmeros planos de câmara à mão, dando 
um ar selvagem a toda a cena do fado tribal. 

Ao terceiro dia, o Ney Matogrosso 
regressou (ao plateau). Não posso descre-
ver os pormenores desta cena sem revelar 
demasiado da intriga, pelo que vou ser 
sucinto. Filmei um discurso do Ney Mato-
grosso com frases roubadas ao Banqueiro
Anarquista de Pessoa. Depois foi o grande 
momento musical do filme com a Rosa de 
Hiroshima acompanhada apenas pela gui-
tarra do Manuel de Oliveira. Foi arrepiante 
para todos os que estavam presentes ver 
e ouvir o Ney a cantar só para nós aquele 
clássico dos Secos & Molhados da minha 
adolescência. 

O último plano do dia, de Raymond 
a subir umas escadas, fez-me lembrar os 
inúmeros planos de escadas expressionistas 
que filmei na Escola de Cinema. Obsessões 
que emergem à superfície, 33 anos depois 
de terminado o curso. O Dominique sempre 
envolvente na representação, mesmo num 
“mero” subir de escadas: é um actor que 
enche sempre o ecrã, mesmo filmado à dis-
tância, num plano geral. Restava-nos agora 
filmar os exteriores do filme, todos passa-
dos em Lisboa.  

continua...

IMAGENS DA AUTORIA DE RAFAEL MATHÉ.

O que começou por ser concebido há 
muito tempo (foi há onze anos a primeira 
vez que tentei um apoio para este filme) 
como um acampamento dos sem-abrigo, 
hoje confunde-se com acampamentos 
de refugiados. O que começou por ser 
um filme de ficção científica sobre um 
regime totalitário (quase que) acabou em 
documentário. 
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OH MY GOD,
IT’S FULL OF STARS!

O SUBLIME EM

Odisseia
no Espaço
“Arriscamos que é um filme sublime (e não um filme belo)”, escreve Luís 
Nogueira sobre um filme que é também desmesurado, para o qual não é fácil 
encontrar medida ou analogia, seja dentro do género a que pertence, a ficção 
científica, seja no contexto alargado da arte cinematográfica. No centro do novo 
ensaio de Luís Nogueira que publicamos no Argumento, como se relaciona 
2001: Odisseia no Espaço com o sublime em algumas das modalidades mais 
explícitas que este pode assumir.

[ e n s a i o ]
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poucos filmes rivalizarão,
estamos em crer, com a obra-prima de Stan-
ley Kubrick quando se trata de estabelecer 
vínculos entre o cinema e a filosofia. De al-
gum modo, é como se pudéssemos ver nela 
não apenas uma odisseia espacial, cósmica, 
mas também uma odisseia filosófica. Quase 
podemos dizer que, pela sua densidade re-
flexiva e pela sua amplitude enigmática, se 
trata de um filme que se oferece a qualquer 
ângulo filosófico de análise e, simultanea-
mente, parece conter em si os vestígios de 
toda e qualquer inquietação filosófica, tão 
vastas e numerosas são as dimensões que 
nele se encerram. 

É um filme onde as dimensões diver-
sas da inquietude intelectual umas vezes 
se harmonizam, noutras se contrapõem, 
noutras se incomensuram, noutras se de-
sestabilizam. E que dimensões desmultipli-
cadas, desdobradas, imbricadas, são essas 
que o filme contém? Nada menos do que o 
humano e o divino, a ciência e a religião, a 
tecnologia e a espiritualidade, a imanência 
e a transcendência, o concreto e o abstrato, 
o material e o alegórico, o particular e o 
universal, a essência e a existência, a nature-
za e a cultura, a vida e a morte. Certamente, 
perante tão vasto espectro, o ceticismo 
pode advir ao espectador: podem, em rigor, 
abordar-se tantos temas com igual profun-
didade e pertinência numa única obra. O 
mais notável é que o filme nos compele a 
dizer: sim, pode. A integração, não apenas 
lógica, mas igualmente formal, das ideias 
que perpassam o filme permite-nos colocar 
questões sobre cada uma daquelas dimen-
sões com igual justificação e valor.

Nada há de casual nesta predisposição do 
filme para a inquirição filosófica (e, já agora, 
também teológica e antropológica), como 
podemos depreender das palavras dos seus 
próprios autores. Isso mesmo fazia parte, 
de forma mais subtil ou mais deliberada, 
das premissas e intenções do seu processo 
criativo. Diz-nos Arthur C. Clarke, co-guio-
nista do filme: “MGM is making the first 
ten million-dollar religious movie, only they 
don’t know it yet.” A estas palavras pode-
mos acrescentar as do próprio realizador, 
Stanley Kubrick: “I will say that the God 
concept is at the heart of 2001 — but not 
any traditional, anthropomorphic image 
of God”. Nada menos do que a procura de 
Deus, da sua definição ou da sua revelação, 
é o que está aqui em questão. Atentemos de 
novo nas palavras do cineasta: “on the dee-
pest psychological level, the film’s plot sym-
bolized the search for God, and it finally 
postulates what is little less than a scientific 
definition of God”. Ultrapassar a aporia 
suprema (a prova da existência divina), o 
maior obstáculo epistemológico que se pode 
enfrentar, é o que se pretende. 

O SUBLIME COMO CONCEITO

Estaríamos, pois, perante um filme em 
busca do grau último da sublimidade: o 

encontro com a resposta derradeira para 
a mais enigmática das perguntas: porque 
somos, porque existimos – e de onde vimos, 
e para onde vamos? Perceber como o filme 
vai colocando e deslocando estas questões 
no âmbito do mais elevado sublime seria 
motivo de grande interesse, a merecer toda 
a atenção. Mas não é dessa sublimidade 
extrema, inefável, quase escatológica, que 
nos ocuparemos agora aqui (ou, de modo 
oblíquo, talvez também o seja). Interessa-
nos para já perceber de que modo o filme 
se relaciona com o sublime em algumas 
das modalidades mais explícitas que este 
pode assumir, as quais enunciaremos mais 
adiante, partindo de alguns dos autores que 
melhor se debruçaram sobre esta categoria 
estético-filosófica simultaneamente tão 
interpelante e tão esquiva.

Estamos em crer que vários e bons moti-
vos existem para qualificar este filme como 
sublime, e não apenas no sentido mais co-
mum do termo (mas também nesse sentido). 
Arriscamos que é um filme sublime (e não 
um filme belo; essa classificação dificilmen-
te se sustentaria numa estrita análise estéti-
ca do filme) por que é, desde logo e em larga 
medida, um filme disforme – disforme, em 
primeira instância, se analisado à luz dos 
princípios harmoniosos da morfologia con-
vencional do cinema americano, assente em 
momentos, andamentos e procedimentos 
que visam, antes de tudo o mais, o equilí-
brio formal e a objetividade teleológica que 
tornam esta cinematografia tão universal-
mente apreciada. 

É também, por outro lado, um filme des-
mesurado, para o qual não é fácil encontrar 
medida, referência ou analogia, seja dentro 
do género a que pertence, a ficção científica, 
seja no contexto alargado da arte cinema-
tográfica. Trata-se de um filme que denota 
uma ambição figurativa simultaneamente 
épica e minuciosa, imbricando a cosmogo-
nia na teogonia, o grandioso no visceral.  

É também, em larga medida, um filme 
inapreensível, que não se deixa apreender 
num todo, numa configuração coerente, 
num esquema consolidado. E é, como bem 
o sabem muitos dos seus espectadores, um 
filme incompreensível, um filme sempre em 
fuga de qualquer análise, interpretação ou 
teorização definitiva. 

Talvez através de tudo isto, e por causa 
disso, se possa explicar a sua condição 
simultaneamente contemporânea (um filme 
que, a cada novo visionamento, em qualquer 
altura, se revela atual) e extemporânea (um 
filme que parece surgido tanto fora do seu 
tempo como fora do tempo), bem como a 
sua natureza em igual medida utópica (que 
quer chegar onde nenhuma obra alguma vez 
chegou: à presença de deus) e atópica (que, 
no final, nos desilude de qualquer cronoto-
pia definitiva).

É também um filme cerebral, como 
muitos disseram, um filme, se assim se pode 
dizer, anempático (não há um protagonista 
em quem o espectador se projete ou com 

de LUÍS NOGUEIRA

“MGM IS MAKING THE FIRST TEN MILLION-
-DOLLAR RELIGIOUS MOVIE, ONLY THEY DON’T 
KNOW IT YET”, ARTHUR C. CLARKE, CO-GUIONISTA 
DO FILME. NADA HÁ DE CASUAL NESTA PREDIS-
POSIÇÃO DO FILME PARA A INQUIRIÇÃO FILOSÓ-
FICA, COMO PODEMOS DEPREENDER DAS PALAVRAS 
DOS PRÓPRIOS AUTORES.
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quem se identifique), causalmente fragmen-
tado (é muito débil, e mais da ordem do 
simbólico ou do alegórico do que do expli-
cativo ou do racional, o modo de articular 
ideias ou eventos), nitidamente elíptico (e, 
nesse sentido, está em linha com uma certa 
tendência do cinema da sua época: compul-
sivamente aberto, elíptico, esquivo), quase 
sem diálogos (“words are a terrible strait-
jacket”, disse Kubrick; daí a sua condição 
mais de experiência audiovisual do que de 
narrativa cinematográfica). É, pois, até nos 
postulados heterodoxos da sua criação, uma 
odisseia em pleno sentido, habitado pela 
inquietude própria da deriva, assumindo-se 
igualmente como um enigma, um labirinto 
ou um puzzle, configurações às quais tão 
bem se aplica a ideia de sublime. Perante 
esta diversidade de fissuras, reentrâncias e 
molduras através das quais podemos aceder 
ao filme, bem poderíamos dizer que, a 
existir um programa criativo deliberado no 
filme, ele seria o de figurar o sublime nas 
suas várias manifestações.

Mas importa procurar uma descrição, 
se não uma definição, do sublime. E o que 
podemos começar por dizer é que, encon-
trando-nos perante uma obra de ambição 
cosmológica e recorrendo a ela como 
metáfora, o sublime é, no contexto das 
categorias filosóficas, uma das que em seu 
redor convoca uma mais vasta constelação 
concetual, semântica ou semiológica. Isso 
mesmo podemos perceber através de um 
breve rastreio da sua apropriação e elabora-
ção por alguns autores.

Remontando à antiguidade, a Longino e 
ao seu Do Sublime, deste autor relevamos, 
sobretudo, a ideia de elevação ligada ao 
conceito de sublime – o que, de certa forma, 
cauciona o entendimento mais generalizado 
do conceito, o qual tende a remeter para 
algo excelso. Progredindo no tempo, encon-
tramos em Edmund Burke um conjunto de 
reflexões sobre o sublime (expostas em Uma 
Investigação Filosófica acerca da Origem das 
Nossas Ideias do Sublime e do Belo) que con-
vocam as suas mais diversas manifestações 
nos mais variados contextos: as noções de 
espanto, reverência, terror, poder, vastidão, 
infinito, inacabado, magnificência, obscu-
ridade, intermitência ou inarticulação são 
algumas delas, e aquelas que nos interessam 
de especial maneira para o nosso propó-
sito e objeto de estudo. Em Kant (Crítica 
da Faculdade do Juízo) prossegue a reflexão 
sobre esta matéria e a este respeito podemos 
convocar algumas das ideias avançadas 
pelo filósofo germânico: a informidade, a 
quantidade, a admiração, o respeito, o inco-
mensurável, a grandeza, o caos, o infinito, o 
poderoso ou o colossal. Em Hegel interessa-
nos sobretudo a ligação estabelecida entre o 
sublime, o absoluto e o divino desenvolvida 
nas suas reflexões sobre a estética. Já em 
Derrida, na secção Parergorn do seu The 
Truth in Painting, parecem-nos relevantes as 

ideias de super-elevação, colossal, prodi-
gioso, enorme, imenso, informe, ilimitado, 
incomensurável, abissal, magnitude e cisão, 
na medida em que, todas elas, podem ser, de 
uma ou de outra forma, plasmadas na obra 
de Kubrick. Por fim, nesta resenha breve do 
conceito de sublime ao longo da história, 
não queremos deixar de evocar os sumários 
escritos dedicados ao assunto pelo artista 
americano Barnett Newman, e em especial 
a ideia de revelação ligada à obra de arte, 
na medida precisamente em que 2001 (um 
filme, aliás, contemporâneo de Newman) 
se constitui para muitos espectadores como 
uma espécie de sublime epifania cinemato-
gráfica.

Feitas estas considerações prévias, de-
bruçar-nos-emos agora sobre três elementos 
fundamentais na semiótica do filme, na 
forma como ele propõe e dispõe os seus 
signos da sublimidade: o monólito, cuja 
odisseia espacial acompanhamos; o compu-
tador HAL 9000, que, em certa medida, se 
assume como o protagonista/anti-herói do 
filme; e o stargate, o portal supra ou trans-
dimensional que encerra o filme.

MONÓLITO: A FORMA SUBLIME

Sobre o monólito podemos dizer simul-
taneamente que se trata de uma forma 
pura – na medida em que a sua conceção é 
estritamente geométrica – e pura informida-
de – na medida em que a esta forma parece, 
por um lado, não corresponder qualquer 
função inteligível e, por outro, não revelar 
uma volumetria constante. Que espectador 
algum nele veja um super-computador – na 
realidade é isso que o monólito é – em nada 
nos deve espantar, tal a diferença que ele 
apresenta da morfologia reconhecida de 
qualquer dispositivo cibernético. A ideia de 
uma caixa negra, insondável no seu funcio-
namento, quase mágica na sua performati-
vidade, é o que aqui se encontra presente de 
um modo muito evidente. Para os hominí-
deos, este objeto colossal só pode ser objeto 
de espanto, algo epistemologicamente cho-
cante, a rutura que qualquer forma radical-
mente nova implica.

Mas este mesmo objeto constitui tam-
bém, se pretendermos fazer uma genealogia 
da sua insólita morfologia, uma espécie de 
odisseia formal. No conto original A Sen-
tinela de Arthur C. Clarke, escrito em 1948 
e publicado em 1951, onde é pela primeira 
vez referido, é descrito como uma estrutura 
reluzente e mais ou menos piramidal, com o 
dobro da altura de um homem. A sua forma 
é, portanto, na obra literária, nitidamente 
diferente da sua forma final no filme. Já no 
guião, escrito em parceria por Clarke e Ku-
brick, o objeto é descrito como um “crystal 
cube”, com dimensões de “about fifteen 
feet [4,5 metros] on a side, and it is made 
of some completely transparent material”. 
Mais adiante, no mesmo guião, fala-se de 
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“a black, mile long, geometrically perfect 
rectangle, the same proportions as the black 
artifact excavated on the moon”. No livro 
que resultou do processo criativo de Clarke 
e Kubrick, dá-se uma nova metamorfose: 
“uma lâmina rectangular de uma altura três 
vezes superior à sua, mas suficientemente 
estreita para poder abraçá-la, feita de um 
material completamente transparente”. 
Mais pormenores são acrescentados: “as 
rodas de luz giravam cada vez mais depres-
sa e a pulsação dos tambores acelerava-se 
com elas. Profundamente hipnotizados, os 
homens-macaco fitavam boquiabertos com 
tão estonteante exibição de pirotecnia”. 

Como podemos ver, existe uma metamor-
fose que leva o objeto de pirâmide a cubo e 
depois a paralelepípedo, e de transparente 
a negro. E se é verdade que as suas pro-
porções se mantêm ao longo da narrativa 
(1:4:9, ou seja, os quadrados dos números 
1, 2 e 3), as suas dimensões vão variando, 
numa espécie de odisseia metamórfica em 
que o tamanho é de cerca de 4,5 metros 
numa ocasião, de 240 metros noutra, de 600 
metros noutra, de 1,5 km e de 2km ainda 
noutras. De algum modo, a ideia de infor-
midade e de magnitude, que tantas vezes se 
associam ao sublime, encontram aqui cabais 
e variadas demonstrações.

Mas esta genealogia da forma do mo-
nólito não poderá dispensar igualmente o 
contexto artístico e cultural em que o pro-
cesso criativo do filme decorreu e, muito em 
particular, os movimentos do expressionis-
mo abstrato e do minimalismo que durante 
os anos 50 e 60 colocaram a arte americana 
na vanguarda da criação a nível mundial. 
Qualquer simples rastreio das formas em 
que esses movimentos se plasmaram nos 
permite perceber as similitudes entre o 
monólito e obras de artistas como Barnett 
Newman, Anne Truit, Tony Smith, Carl 
Andre, Larry Bell, James Turrell ou Robert 
Morris, nas quais o pendor monocromático 
e a pureza geométrica são aspetos recorren-
tes. A ligação do monólito ao sublime (in)
formal pode muito bem passar pelo sublime 
da vanguarda artística da época.

HAL 9000: O PODER SUBLIME

Se propomos a associação do monólito a 
um sublime da forma ou da informidade, 
podemos ligar o computador HAL a um 
sublime da potência ou do poder. Mas 
devemos começar por dizer que HAL, o 
qual demonstra uma personalidade proto
-humana, está, igualmente, muito distante 
de qualquer representação antropomórfica 
da máquina senciente. No fundo, ele apre-
senta-se – e os vários grandes planos que 
o mostram durante o filme bem o atestam 
– como um mero monóculo, ciclópico, um 
singelo círculo; ao mesmo tempo frio e per-
feito, insondável e medonho. Nele não há 
nada de belo, a menos que a geometria seja 
tida como a mais elevada manifestação da 
beleza, e há tudo de sublime, uma espécie 
de desfasamento entre a forma e a função, a 
inércia e a potência.

Mas a questão da sublimidade da potên-
cia é, de facto, algo que atravessa o filme do 

início ao fim. Há uma espécie de epifania 
mágica, uma alegoria transcendental em 
cada salto tecnológico que o filme descre-
ve, como se nenhum argumento racional, 
nenhuma infografia explicativa, nenhuma 
inteligibilidade lógica pudessem ilustrar ou 
iluminar a mutação que atravessa a história 
humana e que constitui a nossa mais pro-
funda antropologia.

A ideia de dispositivo pode ajudar-nos, 
neste aspeto, a fazer um pouco de luz sobre 
o que está aqui em questão, ainda que, no 
filme, muito mais seja da ordem do alegóri-
co do que do programático – e daí o sublime 
perpassar cada imagem ou cada evento que 
presenciamos. Porquê a ideia de dispositivo? 
Porque em cada momento-chave do filme, 
mesmo se uma indefinição programática se 
mantém, existe uma lógica de performati-
vidade como promessa de hermenêutica do 
próprio filme: a disposição sujeito-forma-
função-objeto seria uma espécie de design 
total da consciência humana, que tanto 
explicaria o bem como o mal, a civilização 
como a barbárie – onde nasce uma nasce 
a outra. Vemos isso quando o hominídeo 
apercebe uma teleologia insuspeita no 
osso e, em modo de violência, atualiza a 
sua potência; vemos isso quando o osso se 
transforma numa nave/ogiva nuclear que 
nos introduz a uma dimensão cósmica da 
potência humana; vemos isso na decisão 
homicida de HAL, assunção plena do livre 
arbítrio; vemos isso na viagem transcenden-
tal de Bowman rumo ao infinito, habitação 
derradeira do ser. Há, em cada um destes 
momentos, uma lógica de aceleração ou 
superação do poder que parecemos apreen-
der indicialmente, mas temos dificuldade 
em compreender holisticamente. Em cada 
uma destas etapas/momentos permanece 
algo de insondável, de misterioso, de subli-
me – no sentido em que entre a potência e 
a sua atualização o vínculo causal nunca é 
cabalmente explicado.

STARGATE: O INFINITO SUBLIME

Ideais como escuridão e infinito, que 
podemos igualmente ligar ao conceito de 
sublime, estão também elas sobejamente 
presentes no filme. Seja conotativa, seja 
denotativamente, o infinito é uma espécie 
de mote da obra; não por acaso, um dos 
segmentos do filme é denominado precisa-
mente “Jupiter and beyond infinity”. O que 
é o stargate senão um portal para o infinito? 
E o que é a starchild senão uma fusão do 
humano com o infinito, a eternidade, o pró-
prio universo? Ou, numa hermenêutica mais 
próxima do teológico do que do antropoló-
gico, a subsunção do espírito humano na luz 
divina?

A sequência final é, nesse aspeto, uma 
viagem pelo sublime antropológico na sua 
dimensão plena, numa série de operações de 
montagem cinematográfica que nos faz atra-
vessar as diversas idades do homem rumo 
a uma superação para lá da materialidade 
física. É no regime do transdimensional, da 
heterotopia e da heterocronia que assisti-
mos à mutação da identidade, da idade, do 
corpo, da consciência: adulto, idoso, infante, 

The Ancient Days
Larry Bell (1794)

Fotografia da série A Child is Born...
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Homem de Vitrúvio
Leonardo Da Vinci (c.1490)
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semente. Gestação, mutação, morte, renasci-
mento  – em certa medida: pós-humano. E, 
mais uma vez, tal acontece através do subli-
me incomensurável, de um acontecimento 
em que as escalas se denegam: o muito 
pequeno e o absolutamente grande parecem 
elidir todas as medidas, numa espécie de 
equivalência paradoxal entre o microcósmi-
co e o macrocósmico.

Se precisássemos clarificar, por analo-
gia, a perceção do infinito que aqui está em 
causa, e as desmultiplicações que da mesma 
decorrem, bastaria evocarmos obras como 
Vir Heroicus Sublimis, de Barnett Newman, 
de 1950-51, pintura monumental e quase 
monocromática de imersão compulsiva; ou 
o trompe l’oeil de Andrea Pozzo Apoteose de 
Santo Inácio, majestosa evocação da infini-
tude celestial, pintado em finais do século 
XVII; ou as fotografias de Lennart Nilsson 
sobre a gestação humana reunidas na série 
A Child is Born, de 1965. Contrastando estas 
representações do sublime nos seus eixos 
humano-divino, imanente-transcendente, 
material-espiritual, com as imagens finais 
de 2001: A Space Odyssey ficamos com uma 
ideia muito clara de como o infinito e o 
sublime se podem apresentar em múltiplas 
modalidades e não apenas numa única 
manifestação. Que o filme de Kubrick seja 
capaz de a todas convocar, mesmo que 
indiretamente, só pode constituir argumen-
to que atesta a sua vasta riqueza alegórica, 
morfológica, estética e filosófica.

O SUBLIME COMO SUPERAÇÃO

Em fundo, ao longo do filme, somos sempre 
acompanhados por uma premissa muito 
clara, a qual desde cedo nos é adiantada: 
superação. Este é um filme que, ainda que 
na sua cadência demorada e contemplati-
va nos pareça querer colocar bem frente a 
cada momento, cada evento, cada símbolo, 
nos convida a uma espécie de pulsão em 
flashforward, como se nos puxasse sempre 
para o futuro, para uma nova etapa, incerta, 
misteriosa, irreprimível da odisseia humana.

Talvez não seja, por isso, inteiramente 
descabido convocar, como espécie de chave 
hermenêutica decisiva – mas nunca defini-

tiva –, as palavras de Friedrich Nietzsche 
em Assim Falava Zaratustra, de 1883: “venho 
anunciar-vos o Super-homem. O homem 
só existe para ser ultrapassado. O homem 
é uma corda estendida entre o animal e o 
Super-homem – uma corda por cima de um 
abismo”.

Esse humano como medida de todas as 
coisas, mas também, e mais ainda, como 
modelo sempre inacabado, como atualiza-
ção renovada e como potência inesgotável, 
é talvez a mais clara plataforma de emana-
ção do sublime, a qual atravessa a história 
humana e conheceu manifestações artísticas 
de incomensurável propensão semiótica. 
Evocamos aqui alguns exemplos que, de 
um ou outro modo, 2001 parece ecoar ou 
replicar. Desde logo, a Criação do Homem 
que Miguel Ângelo pintou na Capela Sisti-
na, aludida de forma mais peremptória ou 
mais subtil no filme: quando os hominídeos 
tocam o monólito aquando da sua revelação; 
quando os astronautas o exploram aquando 
da sua descoberta na lua; quando Bowman 
enceta a sua viagem na sequência final. Que 
a partir destes exercícios de intertextualida-
de possamos ver o monólito/supercomputa-
dor como uma manifestação do divino não 
nos deve espantar. Tratar-se-ia aqui de uma 
espécie de panteísmo tecnológico, de uma 
máquina-deus, deus-machina, que no fundo 
sintetizaria as dimensões múltiplas da ma-
nifestação antropológica: humano-divino, 
tecnológico-espiritual, científico-religioso; 
como se, por caminhos diversos, se procu-
rasse uma mesma resposta à ontologia mais 
radical: quem somos?

Uma inquirição ontológica que é habita-
da por uma tensão perene e que o Homem 
de Vitrúvio traz até nós desde a antiguidade, 
a qual conhece na representação proposta 
por Leonardo Da Vinci um poder iconoló-
gico avassalador. Ao contemplarmos este 
desenho, lá encontramos sinais dessa tensão 
sublime: a impossibilidade da quadratura 
do círculo, espécie de sinédoque de todo o 
saber e da sua impossibilidade, a geome-
tria angular que remete para o monólito de 
2001, a forma circular que emula o olho-ci-
clope de HAL, a forma humana que evoca 
os hominídeos do filme.

O filme pode também fazer raccord com 
a inquirição ontológica que ocupou, igual-
mente, os artistas de um período vasto e, 
em certa medida ilimitável, denominado 
usualmente de romantismo, o qual nos 
séculos XVIII e XIX procurou uma espécie 
de poiética ideal, capaz de representar os 
mais altos estados do humano e da sua con-
frontação com a natureza e o universo, com 
o científico e o religioso, com o íntimo e o 
infinito. Na pintura, gostaríamos de evocar 
The Ancient of Days (1794), de William Blake, 
tentativa de conciliar o demiurgo ancestral e 
a sua aura de omnipotência criadora com a 
mensuração geométrica da construção mo-
derna, e o Caminhante sobre um Mar de Névoa 
(1818), de Caspar David Friedrich, que nos 
apresenta o homem explorador em primeiro 
plano, aventureiro destemido no cume de 
uma paisagem desconhecida e apontando 
um horizonte que é o seu destino e o lugar 
da sua superação. Finalmente, na música, 
evocamos o poema sinfónico composto 
por Richard Strauss em 1896, inspirado no 
livro homónimo de Nietszche Assim Falava 
Zaratustra, cujo ritmo e atmosfera se torna-
ram signo maior da ideia de majestade, de 
grandiosidade, de solenidade, de grandilo-
quência, mais do que, talvez, qualquer outra 
obra.

Este sublime tensional entre o humano 
e a sua promessa, que atravessa a obra de 
Kubrick, acabou por originar uma das mais 
singulares propostas da história do cinema, 
uma odisseia que vai das origens ao devir, 
do pré ao pós-humano, constituindo uma 
espécie de obra de arte total. E se falamos de 
obra de arte total é porque esta noção, de-
vida a Wagner, nos parece indicar de forma 
adequada a medida e a natureza do filme: 
imagem e som, passado e futuro, religião e 
ciência, humano e pós humano encontram 
aqui uma das suas expressões cinemato-
gráficas mais consumadas. E, ainda assim, 
mantendo-se uma obra sempre aberta, 
interpelante, infinita, agora como há quase 
50 anos atrás, aquando da sua estreia.

Este texto segue a norma do novo
acordo ortográfico.
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Monólito, computador HAL 9000, 
stargate: três elementos fundamentais 
na semiótica do filme, na forma como 
ele propõe e dispõe os seus signos da 
sublimidade.
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podemos começar pelo título.
Juntamos, no título, filme e pensamento e à operação de juntar chamamos instrumento. A 
primeira operação consiste em associar o filme ao pensamento, considerando que o filme 
é um objeto composto de imagem, som, montagem, narrativa, personagem, ator, movi-
mento, cor ou preto e branco, música, voz, teatro e dança. Assim, definimos vagamente, ou 
em geral, o que entendemos por filme neste contexto genérico desta conferência, para nos 
situarmos em relação ao objeto que temos como referência para argumentar. Temos depois 
pensamento, entendido como ideia, cogitação, concetualização, abstração, metafísica, 
imaginação, teorização. A segunda operação consiste em passar do filme ao pensamento 
em que aquele é o instrumento deste, isto é, em que aquele conduz a este, em que o filme, 
através de operações que iremos enunciar, leva ao pensamento ou é o pensamento. 
O equívoco de base consiste em separar as operações artísticas próprias do filme das 
operações do pensamento ou de encontrar no filme as operações que levam ao pensamen-
to não artístico, filosófico, sociológico, histórico, etc. Nestes casos, trata-se da criação de 
conceitos, concetualizar a partir de um enunciado chamado filme, que é tarefa da filosofia. 
São essas as tarefas dos filósofos Gilles Deleuze, Jacques Rancière, Alain Badiou, Stanley 
Cavell entre os mais conhecidos. Porém, essa tarefa da filosofia é executada por filósofos 
com o objetivo de utilizar o filme como instrumento do pensamento filosófico. Do mesmo 
modo, a escola dos Annales utiliza o filme para cimentar uma teoria histórica baseada no 
objeto, sendo esse objeto o filme. Marc Ferro habituou-nos a esse procedimento que é hoje 
canónico. Mesmo no campo das ciências sociais, o filme serve como instrumento de cria-
ção de teorias das ciências da comunicação, como é abundante em Marshall McLuhan e é 
também frequente a teoria literária socorrer-se do filme para explicar uma alegada lingua-
gem cinematográfica em romancistas e poetas.

O
cinema
enquanto
instrumento
de
pensamento

Danièle Huillet
e Jean-Marie Straub
em Paris, 1990

de FAUSTO CRUCHINHO
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Desde logo, encontramos similitude nos dois movimentos atrás de dois personagens a pé em 
Dalla nube… e em Les yeux ne veulent pas… A mesma similitude entre o movimento atrás dos 
dois personagens de carro de bois em Dalla nube… e do personagem do carro em Geschich-
tsunterricht. Temos, portanto, o mesmo movimento atrás dos personagens, quer eles cami-
nhem a pé, quer eles se desloquem em transporte. Com exceção do último dos filmes, este 
mecanismo enunciativo acompanha a conversa entre personagens, é um indutor de conversa 
em trânsito, que se opõe ao silêncio em trânsito do último dos filmes. Como mecanismo 
indutor, ele permite concentrar a atenção no fundo do plano da imagem onde se encontra 
a verdadeira ação dramática: ela apresenta-se como permanentemente instável, sujeita aos 
percalços do inesperado do que sucederá ao dobrar da esquina, ao desviar do caminho, ao 
progresso inexorável para o desconhecido que não é antecipado por qualquer informação 
adicional e não é concluída. Estamos, então, no domínio do antidramático, do discurso 
verbal que é ouvido no plano da imagem sem que os seus locutores se dirijam ao espetador 
de frente. Não fixamos o rosto do locutor, não nos fixamos em qualquer pormenor, todo o 
empreendimento nos conduz ao vazio, à suspensão de qualquer gratificação. O dispositivo 
é o da leitura em passeio, a do dizer em contexto de audição, em contexto de monólogo 
acompanhado, numa simulação didática da história. Porém, o espetador é o que acompanha 
em passeio, não é aquele que, sentado na plateia, presencia a ação de frente para ela e tem o 
controlo dos acontecimentos. Ver de frente o ator sem que ele veja o espetador é um privi-
légio deste que agora acabou. Nem um nem outro se vêem de frente, nada no ator é influen-
ciável pelo espetador e é agora o espetador que tem o trabalho de ouvir sem ver ou sem ver 
quem fala. Se a ação, ainda para mais, se desenrola em diálogo num só plano, o espetador 
não monta os diálogos, não escolhe quem fala e quem não fala. Porém, é mais democrático o 
dispositivo que permite ao espetador ver e ouvir o mesmo ao mesmo tempo, já que o mundo 
representado apenas tem a metade que se vê e ouve no plano, sem contra-plano. O uso do 
travelling reforça o movimento dentro do movimento, isto é, introduz dentro do movimento 
do filme o movimento da ação, do parado para o em trânsito. 

Encontramos o procedimento diametralmente oposto em dois destes filmes citados da 
obra de Jean-Marie Straub e Danièle Huillet: trata-se do plongée, um ângulo do plano que 
resulta na imagem em esmagamento do ator contra o chão em Chronik der Anna Magdalena 
Bach (1968) (Anna Magdalena) e em Geschichtsunterricht (Banqueiro).

Ora, nada disto tem a ver com o objetivo ao lançar este tema. Trata-se, ao contrário, 
de afirmar categoricamente que o filme é o criador do pensamento, pensamento artístico 
gerado no próprio processo artístico e que é instrumento, agora sim, do filme. Quero dizer, 
como se processa, qual o instrumento, que pode levar o filme, os seus momentos e procedi-
mentos, à criação de uma ideia, de um pensamento, criado para uso do filme e inútil para 
outro objetivo. Tentando ser mais claro e mais próximo do foco. Como entender o uso do 
travelling atrás dos dois personagens a pé (Bastardo e Nuto) do filme de Jean-Marie Straub 
e Danièle Huillet, Dalla nube alla resistenza (1978)? E, no mesmo filme, o travelling dos dois 
outros personagens de carro de bois (Édipo e Tirésias)? Ou como explicar o mesmo pro-
cedimento, isto é, o uso do travelling como método de apresentação, em Les yeux ne veulent 
pas en tout temps se fermer, ou Peut-être qu’un jour Rome se permettra de choisir à son tour (1970), 
atrás de Lacus e Martian a pé e, novamente em Geschichtsunterricht (1972), atrás do Jovem 
de carro?

Este procedimento restringe o plano da imagem ao não permitir que o olhar do espetador 
se prolongue para o fundo do plano. Por outro, o ângulo que se faz com a figura dimi-
nui o seu tamanho na imagem ainda que ele se apresente de corpo inteiro. Deste modo, 
a imagem ganha em bidimensionalidade o que perde em tridimensionalidade. Estamos 
mais perto de Cézanne e mais longe de Velásquez, mais próximo da terra e mais longe do 
quadro com alçapões do teatro. Ao esmagá-lo contra a terra, torna os personagens terrenos 
(banqueiro e Jovem), parados, sedentários, materialistas, sem expetativas. Este ângulo 
feito entre o ponto de vista e a horizontal da terra assinala, reforça, marca a verticalidade 
do quadro, insiste e acentua na interceção entre a vertical do ângulo e a horizontal do lugar 
filmado, seja ele qual for. Ao mesmo tempo, reforça o mesmo vetor de distanciamento em 
relação ao olhar do ator que fala ou que olha, retirando-lhe o ângulo frontal em que o olhar 
dele e do espetador se cruzariam.

DALLA NUBE ALLA RESISTENZA

LES YEUX NE VEULENT PAS… 

DALLA NUBE ALLA RESISTENZA

GESCHICHTSUNTERRICHT 

CHRONIK DER ANNA MAGDALENA BACH

GESCHICHTSUNTERRICHT 
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Em Lothringen! já o uso da panorâmica obedece a uma métrica em que a uma panorâmica 
de 180º pode suceder uma panorâmica em sentido oposto, mas só de 90º, isto é, como se 
fosse um movimento de 270º em que 90º repetem os 180º. É um processo aparentemente 
sumativo, mas, de facto, subtrativo, como é caraterística do cinema moderno. A repetição 
não acrescenta, não aumenta, nem reforça; pelo contrário, subtrai o anterior e substitui-o 
por outro novo. Esse mesmo uso da panorâmica como testemunha muda do mundo, como 
construção de um mapa que fecha o mundo do pensamento entre o horizontal e o verti-
cal, já tinha sido abundantemente ensaiado num filme anterior dos dois cineastas: Fortini/
Cani (1977). A panorâmica surge como processo de união, de suturação, de esgotamento da 
percepção do mundo, processo de circulação do pensamento em torno daquilo que será o 
crescendo da ideia.

Plano frontal é, desde Einleitung zu Arnold Schoenbergs Begleitmusik zu einer Lichtspielscene 
(1972), a afirmação categórica da autoridade, é o plano autoritário. Nele se afirma, sem lugar 
ao contraditório, um teorema. Raro no sistema straubiano, ele confronta o espetador como 
seu opositor, frente a frente, afirmação contra afirmação. O desafio, o desafiante, resulta do 
inevitável olhar a que não se pode fugir, no eixo da imagem, no centro das diagonais e na 
direção que desenha o olhar da figura: o centro de interesse do visível. 

O plano frontal marca um ângulo de 90º na horizontal com a figura, projetada contra um 
fundo em semi-circunferência. Esse ângulo reto divide a área visível em duas partes iguais, 
em duas calotes esféricas. Desse modo, além de dividir a área visível em múltiplos pequenos 
ângulos adjacentes na horizontal, define a posição da figura em relação ao décor envolvente, 
a sua centralidade. Também o plano frontal, à altura do olhar da figura em pé ou sentada, 
não faz ângulo na vertical, o plongée. Se não o fizer e intercetar o fundo em semi-circunfe-
rência no ângulo dos 90º, estamos perante um ângulo que faz eixo com a figura, iludindo 
uma possível exploração tridimensional, a ilusão do teatro de Velásquez, como falámos 
atrás. É o ângulo do telejornal. Ao afirmar uma frontalidade, recusa o perfil, a metade do 
corpo da figura, a possibilidade de existência da tridimensionalidade. O olhar da figura, 
ainda que se dirija para fora do quadro, desafia essa frontalidade e denuncia a existência do 
olhar do sujeito que vê. O quadro enclausura e as fugas dos lados e dos topos do plano não 
são pontos de fuga, como acontece com a perspetiva, com as linhas de fuga.

O contrário do plano frontal é o plano de cena. Nele, a parede do fundo não é o limite do 
visível, mas é o limite do invisível. Por ela se sai e por ela se entra e assim, ao contrário do 
plano frontal, o ponto de vista não é definido por quem vê mas por quem é visto: entradas e 

Temos, assim, demonstrado o que os dois processos de filmagem trabalham para o 
assumir de uma ideia, de uma conceção do processo de representação, que é uma conceção 
artística por procedimentos artísticos. Passemos, agora, àquele que será o mais complexo, 
apesar de ser o aparentemente mais simples de execução. Trata-se da panorâmica, procedi-
mento discursal usado sistematicamente em Trop tôt, trop tard (1982) e em Lothringen! (1994). 
A panorâmica tem tradicionalmente uma função descritiva, liga dois pontos do representa-
do em continuidade através do movimento da câmara na horizontal ou na vertical. Tra-
dicionalmente associada ao documentário pelo alegado caráter objetivo, este movimento 
é usado nestes filmes para fixar a paisagem, para ligar ou separar dois pontos cardiais 
antecipadamente definidos, na horizontal. A panorâmica reforça e confirma a horizontali-
dade do universo e tenta esgotar todo o campo do visível, quer fazendo movimentos circu-
lares horizontais de 90º, 180º ou 360º, por vezes recuando à posição original; quer fazendo 
movimentos na vertical até aos 90º. Temos assim definida a topografia do lugar nos eixos 
horizontal e vertical. Sem panteísmo, o filme insiste em dizer que tudo se passa na terra, 
numa terra concreta: França e Egito, no primeiro caso de Trop tôt…, Metz, no segundo caso 
de Lothringen!. Eventualmente, a panorâmica serve o filme que não usa atores, como é o caso 
em estudo nestes dois filmes. A encenação da paisagem e da linha do horizonte fica fixada 
pelo trabalho da câmara, eventualmente mais totalizante do que com o travelling. Porém, um 
dos planos finais de Trop tôt… é um travelling longuíssimo para a frente, ao longo de uma es-
trada que bordeja o rio, um pouco na linha do que anteriormente se disse sobre o uso deste 
movimento: a linha do horizonte não é mais previsível por estar sempre à vista. O mesmo 
é afirmado ainda mais radicalmente num longuíssimo travelling ao longo rio em volta da 
paisagem morta das árvores em Itinéraire de Jean Bricard (2008).

TROP TÔT, TROP TARD

LOTHRINGEN!

FORTINI/CANI ITINÉRAIRE DE JEAN BRICARD

EINLEITUNG ZU ARNOLD SCHOENBERGS…

DER BRÄUTIGAM, DIE KOMÖDIANTIN UND DER ZUHÄLTER 
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A própria boca de cena do palco teatral define o enquadramento e a escala de corpo inteiro, 
ainda que as figuras estejam voltadas para a quarta parede, mas com uma angulação em 
relação ao palco. Isto é, não há uma total substituição da boca de cena pelo enquadramento da 
imagem, como se esta fosse a substituição da quarta parede: a figura não olha para o espetador 
que estaria no lugar da quarta parede. Esta angulação permite estabelecer um triângulo entre 
a figura, o espetador e o ponto de vista da imagem. Este princípio, o da triangulação, permite 
estabelecer instabilidade no dispositivo do ver. Entre o palco e a plateia há um espaço vazio 
que é ocupado pelo ponto de vista, simultaneamente liga e separa a representação do repre-
sentado, uma vez que ninguém reflete o ponto de vista do espetador. O plano de cena obriga 
a uma escala necessariamente superior, escala humana pelo menos, uma vez que a cena já é, 
ela própria, um enquadramento que acolhe uma escala. Teremos, então, um quadro dentro do 
quadro, uma ideia que contém um pensamento, uma conceção de totalidade que deriva do ele-
mento cena inclusa, plano de cena, imagem de uma representação com delimitação espacial 
denunciada pelo próprio dispositivo cénico. Temos o geral contido no particular que coincide 
com o geral. O que se passa dentro dessa imagem é conteúdo de um continente definido pelo 
enquadramento. O enquadramento, no entanto, não exclui o que se encontra fora dele, como 
referimos anteriormente como relação vaga com o espetador, mediada pelo ângulo do ponto 
de vista – cria o extraquadro, um segundo quadro que se sobrepõe ao primeiro e aos seguin-
tes. O falso enquadramento da boca de cena, também ultrapassável pela cenografia, ainda é 
um quadro determinante para o enquadramento – uma referência do visível que ultrapassa o 
invisível e o invisual, isto é, que está fora da dimensão do que se pode ver e do que é do ver. 

Voltamos ao problema do reenquadramento, associado normalmente ao quadro da dupla 
representação. Na boca de cena ou no espelho, temos a situação do que é visto e de quem vê.
Em ambos os casos (e não haverá outros), temos uma situação de oposição entre algo e al-
guém, alguém que vê algo ou alguém à sua frente. Neste caso, o plano espelho, vemos alguém 
que vê ou se vê o que se lhe opõe – a si mesmo e ao outro. O enquadramento do espelho é um 
reenquadramento dentro do plano da imagem e, de novo, o ângulo formado pelo ponto de 
vista faz um triângulo com a figura e o espelhado. Nesta imagem de Machorka-Muff, voltamos 
a não sair do domínio do visível e do visual, os limites do ver são os limites da imagem. Quem 
vê é visto a ver e a ver-se, neste caso. Esse olhar para o nada (para si próprio da parte da frente) 
reflete-se para ele e para nós, sendo que o espetador vê-o a ver de trás, algo que não é possí-
vel à figura que vê. A possibilidade de ver e ser visível é tripla no espetador e dupla na figura, 
sendo que a figura e o espetador têm ângulos diferentes do ver, como na situação que vimos 
no plano da cena. Aqui, pelo contrário, o olhar da figura não se dirige para a quarta parede, 
mas para o fundo do décor, voltando as costas ao público, onde se situa a quarta parede. O 
espelho, o fundo, é o écran do cinema, o centro polarizador e não o centro irradiador, para 
onde convergem todos os olhares: os que vêem e os que olham.

saídas inesperadas redefinem o ponto de vista, sempre variável. É o caso, único em Straub, 
de Der Bräutigam, die Komödiantin und der Zuhälter (1968).

A profundidade de campo, a perspetiva renascentista, é a mais invulgar das composições 
da imagem, refletindo um ponto de vista composto em tridimensionalidade, na ilusão das 
três dimensões, contraditório no cinema de Straub/ Huillet. Aí desaparece o olhar distan-
ciado, aquele que faz desaparecer da imagem os alçapões de Velásquez e triunfar Cézanne. 
A afirmada bidimensionalidade predominante consubstancia um pensamento anti-burguês 
de suposto reflexo da realidade na composição da imagem. Pelo contrário, a imagem não é 
senão uma imagem, carregada de historicidade e despida da retórica publicitária do cinema 
burguês, o cinema afirmado artístico. A profundidade tende, neste caso, a desvalorizar a hie-
rarquia da composição, ao colocar no fundo do plano a mais importante figura na hierarquia 
da narrativa. Ao obliquar o plano, esmaga na horizontal a figura, tal como o fazia na vertical 
com o plongée, como vimos anteriormente. Trata-se em Straub/ Huillet de desviar a posição 
do ponto de vista para a angulação, mas uma angulação que não permite uma triangulação, 
ou seja, um terceiro vértice do triângulo. Uma linha que caminha para o fundo, uma linha 
que liga o fundo ao ponto de vista, mas falta o terceiro ângulo. Por isso o plano frontal. é o 
mais utilizado: por não conhecer pontos de fuga. As suas aproximações a Cézanne respon-
dem a esta problemática.

Não só a imagem é plana, sem perspetiva, sem linhas de fuga, sem ângulo vertical ou ho-
rizontal, como é praticamente monocromática, bidimensional e abstrata, quer dizer, como 
a imagem do cinema primitivo. Essa imagem é a matriz da imagem dos filmes de Straub/ 
Huillet porque nela está impressa a relação abstrata, o pensamento, portanto, com o que a 
imagem é: difusão de formas. Por outro, confirmando a abstração, ela não tem relação com 
algo existente fora da galeria de abstrações já existentes e só com elas se estabelece conexão: 
poderemos sempre isolar esta imagem e assimilá-la com outras formas e cores já existentes 
ou com outras que possam vir a existir no mesmo espetro. Não nos intriga a existência ou 
não destas formas e destas cores senão com a natureza que as reveste: uma imagem, a perfei-
ta forma de Cézanne.

MACHORKA-MUFF (1962)

NICHT VERSÖHNT… (1965)

CHRONIK DER ANNA MAGDALENA BACH

CÉZANNE (1990)

VON HEUTE AUF MORGEN (1997)
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A escrita inscrita no décor, a mensagem direta e imediata, em que a imagem é transmissora, 
veículo ou meio, é raro e surge em Trop tôt…, em Europa 2005 – 27 octobre (2006) e já tinha 
surgido no décor do palco de Der Bräutigam… Não se trata da palavra escrita em livro e fil-
mada (como em Chronik der Anna Magdalena Bach e em Fortini/Cani), mas da palavra inscrita 
como mensagem política direta. O escrito surge como processo pedagógico de proclamação 
de uma ideia sem autor e que se entende como pertencendo aos autores do filme. O uso do 
escrito direto no décor entronca ainda no teatro didático de Brecht, em que o escrito se asso-
cia ao dito e ao visto como parte da intenção educativa, como reforço da intenção doutrinal 
e como repetição da situação escolar da sala de aula. No seu mais recente filme, Venice 70: 
Future Reloaded (2013), a imagem é composta por um texto escrito à mão. O escrito participa 
da mesma caraterística da imagem de ser pensamento. Porém, esse pensamento já está ma-
nifesto no meio escrito ainda antes de ser imagem visual. O escrito da palavra já é imagem 
da ideia em alfabeto, depois tornada imagem da palavra.

Ver o exterior a partir do interior, através de uma janela-écran, é a definição do cinema de 
Straub/Huillet. A imagem é a manifestação do que é exterior ao sujeito, a sua exterioridade.

Este texto segue a norma do novo acordo ortográfico.

O grande plano é raro nos filmes e na obra de Straub/ Huillet. O seu uso não tem uma regra 
definida: não corresponde a um maior detalhe no desenho da figura, humana ou outra, 
porque surge desenquadrado da escala morfológica dos planos de cinema. Não obedece ao 
critério de ser usado quando o personagem fala ou quando o personagem ouve. Não existe, 
tão pouco, uma regra do seu uso como alteração do volume sonoro da voz ou do som pro-
duzido na imagem, lógica que não é trabalhada aqui. O momento do grande plano é, então, o 
momento inesperado porque surpreende o espetador e a figura na sua inutilidade funcional, 
no que é o uso tradicional deste plano. Inadvertidamente, o grande plano não serve para 
nada: não mostra mais de menos porção de figura, nem esconde o todo ao isolar a parte. O 
grande plano é usado, isso sim, como sinal de pontuação, o fim de uma frase, de um parágra-
fo, de um capítulo, um sinal de transição. O seu enquadramento, sempre em perfil, reforça o 
caráter de passagem, não serve para mostrar mais ou tudo, mas para que se veja a direção de 
um olhar, o fora do quadro para onde aponta o que se passa aí e que está contido nesse gran-
de plano: a potência. Na verdade, ninguém responde a ninguém, ninguém fala com ninguém 
através do uso do grande plano. Ou, para irmos mais longe, o grande plano isola a figura do 
seu ambiente, retira-a da relação com os outros momentos do filme que o precede e que lhe 
sucede. Como dissemos antes, é um momento de sinalização.

A violência visual que carrega o grande plano, traduzida na desproporção entre as dimen-
sões do rosto por relação com a figura inteira, necessariamente menor nas dimensões da 
escala do plano, traduz a violência do seu propósito, do seu uso: ser marca de sinalização, de 
pontuação do discurso até aí seguido. A brevidade da duração do grande plano ainda mais 
frustra o seu uso como unidade figurativa, surgindo como o mais invisível dos planos, por 
essa razão mesma, torna visível a impossibilidade de eternizar como visível. Por vezes, a 
solução adotada privilegia a nuca, figuração porventura mais abstrata ainda, em que o olhar 
se perde sem direcção e o espetador nada identifica.

SICILIA! (1999) DER TOD DES EMPEDOKLES (1987) MOSES UND ARON (1975)

TROP TÔT, TROP TARD

EUROPA 2005 – 27 OCTOBRE

VENICE 70: FUTURE RELOADED

CHRONIK DER ANNA MAGDALENA BACH DER BRÄUTIGAM, DIE KOMÖDIANTIN… NICHT VERSÖHNT…
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artista auto-didacta,
a trabalhar em S. Petersburgo, na Rússia,
nascida em 1993. Começou a trabalhar 
como ilustradora em 2013, tendo trabalhado 
com: Nike, ABSOLUT, USA Network, Red 
Hot Chili Peppers, PJ Harvey, Dillinger 
Escape Plan, Russian Circles, Japanther, 
Sourvein, Being As An Ocean, Mondo,
iam8bit, Gauntlet Gallery...
Quase todo o trabalho é feito em digital.

SUNTURNSINTOWATER.TUMBLR.COM

FACEBOOK.COM/SUNTURNSINTOWATER

BEHANCE.NET/KAUN_NIKITA
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o que é que marca a criação

artística actual?
Neste momento, com a internet, é muito 
mais fácil mostrar algo a um grupo alargado 
de pessoas; porém, tal como com a liberdade 
de expressão, ninguém garante que o traba-
lho que partilhas vá interessar às pessoas ou 
provocar a reacção desejada. O século XX 
estabeleceu a arte como meio de manipula-
ção. O objectivo de obter uma reacção rápida 
e imediata faz com que muitas obras sejam 
feitas à pressa e acabem amontoadas em pi-
lhas gigantes de lixo cibernético que tem no 
zeitgeist o seu homem do lixo. Resumidamen-
te: obter uma reacção e ser descartado.

o  cinema é uma incontornável 
mais-valia na construção da visão 
do mundo, ou não?

Eu acho que os filmes e as pessoas que os 
fazem mostram uma certa percepção do 
mundo. Os media e as redes sociais contro-
lam a direcção do mainstream e as produto-
ras de filmes limitam-se a segui-los.

No caso particular do Andrey Zvya-
gintsev (especialmente em Leviathan), não 
concordo que contradiga as fórmulas dos 
filmes modernos, particularmente no nicho 
do cinema de autor. Do meu ponto de vista 
ele, como muitos directores de festivais, 
vive dentro da sua bolha mediática e nao 
vê necessidade de sair dela. Ele convida o 
espectador a sentir-se bem com ele mesmo 
ao comparar-se com as caricaturas sisudas 
representadas nos seus filmes. Lamento, 
mas não posso chamar a isso boa crítica 
social. Relativamente ao ataque ao capi-
talismo – um dos personagens principais 
em Leviathan deixa Oblast – um local de 
ditadura militar onde tudo é decidido “po 
ponyatiyam” (justiça pelas próprias mãos) – 
e vai para Moscovo, sinónimo de dinheiro e 
conforto. A Rússia abandonou o socialismo, 
e nenhum realizador russo moderno critica 
o capitalismo como modelo em si, mas sim 
as pessoas que se inserem nesse modelo. 
Para o espectador russo é óbvio que todos os 
personagens adultos nos seus filmes mantêm 
a mentalidade da União Soviética e isso cau-
sa-lhes grandes problemas. Zvyagintsev faz 
filmes competentes e pelas entrevistas pare-
ce-me ser boa pessoa, mas na minha opinião 
os seus filmes são quase memes, algo que os 
media conseguem digerir facilmente.

SOBRE CINEMA, E O RUSSO EM PARTICULAR

O ESTADO DA ARTE

AUTOR CONVIDADO

Nikita
Kaun

V I S E U  a n t i q u a  e t  n o b i l i s s i m a
D O I S  F I L M E S  R E A L I Z A D O S  N O S  A N O S  3 0  D O  S É C U L O  X X

UMA CIDADE,
UMA DÉCADA,
DOIS FILMES.

2.ª edição disponível!
C I N E  C L U B E  D E  V I S E U  •  m u n i c i p i o  d e  v i s e u

c i n e m a t e c a  p o r t u g u e s a
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